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Missing de Costa-Gavras 

ou a responsabilidade americana no 11 de setembro 

        

Antônio Câmara1 

 

Onze diretores de diferentes nacionalidades, em recente produção 

cinematográfica norte-americana, realizaram um documentário sobre o 11 de 

setembro de 2001. Com visões diferenciadas e abordagens plenas de possibilidades 

culturais diversificadas, traçam um panorama do impacto do 11 de setembro no 

mundo.  

No presente texto, gostaria de ressaltar o documentário produzido por Ken 

Loach, que compara o 11 de setembro americano com o do Chile em 1973. Um 

homem lê uma carta para o povo americano, lamentando o ocorrido; mas pedindo a 

este que se lembre de um outro 11 de setembro: aquele que destituiu o presidente 

Allende, interrompendo a experiência democrática do socialismo no Chile. O leitor da 

carta acentua a sua ausência em seu país devido à ditadura, a sua saudade e a 

impossibilidade de a ele retornar mesmo depois de finda a ditadura, pois a sua volta 

significaria tornar os seus filhos, nascidos na Inglaterra, novos exilados. Lembra aos 

americanos a invasão do Chile por militares norte-americanos, o apoio e a 

participação dos EUA no golpe e a morte de 30 mil chilenos no decorrer desse. A 

solidariedade ao povo americano e aos seus 3.500 mortos aqui se revela como um 

grito de dor, mostrando aos americanos que a atual situação de sofrimento do seu 

povo é uma reedição, em proporções bem menores, do drama do povo chileno e 

latino-americano. Não é uma carta de ódio ou rancor, é um documento sereno e 

amargo sobre os golpes aos direitos humanos perpetrados contra os chilenos e 

agora contra os próprios norte-americanos. É uma carta que pretende se comunicar 
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diretamente com os sujeitos, livre da intermediação do poder do Estado e da 

ideologia dominante. 

Este documentário reporta-se a um fato trágico para impedir que caia no 

esquecimento: relembrando ao mundo e aos EUA, em particular, que uma invasão 

ocorreu no já longínquo 11/09/73, tenta impedir que o 11/09/2001 ocupe todos os 

espaços da memória histórica e oculte a responsabilidade americana pelos crimes 

políticos contemporâneos. Este filme-documentário nos remete ao Desaparecido de 

Costa-Gavras, que denuncia corajosamente, em 1982, o papel dos EUA no golpe de 

Estado no Chile. 

O filme Desaparecido narra uma história aparentemente simples: um jovem 

que pretende se tornar escritor e  filho de um rico negociante norte-americano, e sua 

esposa são vítimas inocentes do golpe de Estado no Chile em 1973. O início do 

filme mostra um homem e uma mulher (John Shea/Charles; Melanie Mayron/Terry 

Simon) dentro de um carro parado em um dos bloqueios militares na Cidade de 

Viña. Depois de liberados,  percebem que já não podem retornar a Santiago, pois 

são alcançados pelo toque de recolher. Dormem num hotel na cidade e só retornam 

à capital no dia seguinte. Nesse segundo dia, as dificuldades ocorrem em Santiago: 

após o retorno e o reencontro com a esposa (Sissy Spacek /Beth Horman), o 

pretendido escritor (Charles) busca, junto com Terry, o apoio da Embaixada 

americana para que possam retornar aos EUA, o que lhes é absolutamente negado 

pela diplomacia norte-americana. As peripécias que antecedem e marcam o contato 

com a Embaixada são significativas: o perambular pelas ruas de Santiago, a revista 

militar pela qual passa a amiga de Charles, as dificuldades na Embaixada e, 

sobretudo, o encontro com uma jornalista que havia  escutado a conversa entre eles 

acerca da presença de militares norte-americanos na cidade vizinha e que o alerta 

para os riscos que está correndo. Em seguida, Charles dirige-se para a sua 

residência, com vistas a trazer Beth para o hotel e daí poderem providenciar o 

retorno para os EUA. Novamente o toque de recolher  impedirá que a normalidade 

da vida siga seu curso, pois Beth, após encontro com amigos norte-americanos 

responsáveis por uma publicação (que também serão molestados pelos golpistas e 

um deles assassinado) perde o ônibus, não consegue pegar nenhum táxi. Vagando 
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pelas ruas é alcançada pelo toque de recolher. Busca refúgio numa loja já fechada e 

ouve a negativa do proprietário que não deseja ajudar nenhum estrangeiro. Alertada 

por um homem que foge dos militares, ela consegue esconder-se na parte externa 

de um prédio. Daí, ela presenciará a eliminação de uma pessoa pelos militares. No 

dia seguinte, retorna à sua casa, encontrando tudo revirado, e é informada por um 

vizinho que seu marido foi preso pelos militares e levado num carro militar. 

As próximas cenas ocorrem nos EUA, o pai (Jack Lemmon/Ed) busca nas 

instâncias diplomáticas informações sobre seu filho desaparecido. Os diplomatas 

asseguram que nada de grave deve ter ocorrido e fazem pouco caso da informação 

do seqüestro do rapaz pelos militares, dada por sua nora por telefone. As 

informações que tentam obter do perfil do rapaz indicam que eles imaginam que 

esse esteja envolvido com grupos de esquerda. No entanto, todas as informações 

prestadas pelo pai deixam entrever um jovem despolitizado, sem nenhum tipo de 

engajamento político. O próximo passo: a viagem do pai para o Chile, o encontro 

com a nora e as primeiras discordâncias quanto aos acontecimentos locais. Ed, 

capitalista, não se interessa por questionamentos ao sistema, não compreende e 

não pretende saber o que ocorre em torno de si e no Chile golpeado pelos militares. 

Ele apenas quer o seu filho de volta, e não aceita  a versão da nora: como poderia 

ter sido seqüestrado pelos militares, se seu filho jamais teve algum envolvimento 

político?  

Com essa percepção, o pai inicia a busca do filho desaparecido com o apoio 

da nora. Fazem várias visitas à Embaixada, onde somente obtêm promessas de 

solução para o caso e ouvem mentiras contadas regularmente, insinuando, inclusive, 

que o rapaz deve estar escondido em companhia de esquerdistas. Pouco a pouco, 

Ed percebe que as informações não levam a nenhuma solução. Aumenta o tom das 

exigências e, enfim, escuta a nora e começa a percorrer outros caminhos. A partir 

desse momento, os chilenos tornam-se fundamentais na história, pois será a partir 

dos vizinhos que ele reconstituirá o que realmente aconteceu: o percurso do 

seqüestro, a prisão no Estádio Nacional do Chile e a tortura. Descobrirá também que 

dois americanos foram presos e torturados e que um deles desapareceu. Essa rede 

solidária mostra a face corajosa das principais vítimas do golpe: o próprio povo 
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chileno. Por outro lado, Ed passa a exigir que a Embaixada e as autoridades locais 

intensifiquem a busca, incluindo hospitais, necrotérios e depósitos improvisados para 

cadáveres (o corpo de um dos americanos, amigo de Beth e de Charles, será 

encontrado em um desses depósitos). Mas será a partir dos próprios EUA que se 

tornará possível elucidar definitivamente o destino do desaparecido. Um alto 

funcionário da Fundação Ford nos EUA recomenda à esposa de Ed (mãe de 

Charles) que se faça contato com a sede da Fundação no Chile. Subseqüentemente 

Ed dirige-se à sede dessa e aí obtém  informação: seu filho fora morto no Estádio 

Nacional no dia 19 de setembro. Enfim, a Embaixada confirma: Charles está morto e 

enterrado em uma parede! Assim Ed pôde dar fim à farsa dos próprios americanos e 

exigir o corpo do filho, que só foi enviado aos EUA sete meses depois da 

confirmação de sua morte. 

Em todo esse percurso para encontrar o corpo conta-se também outra 

história: a do motivo pelo qual o rapaz foi assassinado pelas forças da ordem. Na 

sua estada na cidade de Viña, ele foi testemunha da presença de militares 

americanos no Chile, e utilizando-se de uma curiosidade inocente conseguiu saber 

que estes tinham planejado o golpe de Estado. Essas informações foram anotadas 

num bloco que ele trazia consigo; além disso, os seus comentários e o manifestado 

desejo de divulgar para o mundo o absurdo daquela intervenção teriam selado o seu 

destino. As suas relações com os amigos americanos que produziam uma 

publicação suspeita aos olhos dos golpistas também contribuíram bastante para 

isso. 

Dessa forma, o filme apresenta o golpe de Estado ao mundo e, através do 

drama de uma família norte-americana, desvenda a ferocidade dos militares. Desde 

o início do filme que se vê os jovens americanos confiantes em sua cidadania norte-

americana, crendo, portanto, que não seriam importunados e não correriam riscos. 

Tal postura será, do ponto de vista individual, responsável pelo drama da família. Ela 

revela ao mesmo tempo a alienação do cidadão comum daquele país, que se 

considera protegido pelos tentáculos do seu Estado no mundo (note-se que o 

mesmo sentimento de perplexidade tomou conta do povo americano diante do 

ataque do 11 de setembro/01, pois até então os americanos consideravam o seu 
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território inexpugnável, efetivamente protegido pelo Pentágono) e a profunda 

ingenuidade política de desconhecer a participação dos EUA em todos os golpes de 

Estado na América Latina.  

Por outro lado, é óbvio que esse drama é apenas um dentre milhares de 

outros que foram vivenciados pelo povo chileno, e a ditadura é a responsável por 

todos eles e por todos os desrespeitos aos direitos humanos. Ditadura esta que 

podemos denominar de norte-americana/chilena. O filme explora, com contundência, 

o papel dos adidos militares americanos na preparação do golpe: este só aconteceu 

devido ao apoio logístico e à participação militar dos norte-americanos. Por este 

ponto de vista, o drama individual opõe as pessoas ao Estado; não só ao Estado 

chileno, mas aos próprios EUA. A experiência de liberdade e democracia vivenciada 

no período Allende aparece no filme a  partir da justificativa que Beth dá a Ed para a 

escolha do Chile: eles estavam cansados de esperar o tempo passar, queriam ver o 

mundo e aquele lhes parecia ser o melhor país para viver, respirava-se liberdade; 

tudo isso acabou com o golpe de Estado. Essa afirmativa de Beth caberia na boca 

dos exilados da América Latina: brasileiros, argentinos, uruguaios que tinham 

escolhido o Chile para viver nos início da década de 70; todos os que foram forçados 

a fugir no dia 11 de setembro de 1973. Contudo, a solidariedade entre as pessoas 

permaneceu mesmo durante a ditadura, transcendendo as nações burguesas e suas 

armaduras. Dessa forma, mesmo os ingênuos norte-americanos, vítimas da ditadura 

chilena e do governo de seu próprio país, atraem a nossa simpatia, a nossa 

compaixão, e nossa indignação volta-se contra os que os golpearam e contra os 

seus fiéis guardiões norte-americanos. Aliás, essa situação apresenta-se sem 

disfarce no filme, quando os funcionários da Embaixada, desmascarados, afirmam 

que era dever das autoridades norte-americanas proteger os interesses do seu país 

em todo o mundo, escarnecendo da dor de Ed, que apenas estaria rebelado por se 

tratar de seu filho. 

A perda da inocência do pai sobrevivente ao caos chileno e a sua 

determinação em processar o Estado norte-americano, que mostra o filme, não têm 

resultados concretos, pois o processo será arquivado. Logo, não ocorreu mudança 
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na percepção do povo norte-americano quanto ao papel do seu país no massacre de 

outros povos, visando à preservação dos seus “interesses” comerciais.  

No documentário de Ken Loach, também se apela para que o povo norte-

americano se liberte dos grilhões da ideologia dominante e perceba o sofrimento que 

seus governantes tem impingido ao mundo. Pelo menos nos últimos documentários 

de Michel Moore observa-se que essa consciência ainda é bastante limitada, mesmo 

os norte-americanos tornando-se cada vez mais vítimas das suas próprias doutrinas 

de segurança nacional e mundial. 

Por outro lado, é fundamental destacar que Costa-Gavras, ao tempo em que 

mantém o seu compromisso em denunciar as ditaduras e as arbitrariedades, não 

deixa de produzir uma obra de arte, singularizando a unidade particular/universal.  

Nessa perspectiva podemos afirmar que o filme elucida a violência da ditadura sobre 

os indivíduos; constrói uma trama de encontros individuais e de oposições no terreno 

político, ideológico e moral; e aponta para uma indignação única: mesmo aqueles 

que são oponentes no modo de vida, que vivem com valores e princípios opostos, 

não podem aceitar silenciosamente o assassinato como arma política do Estado 

contra os indivíduos. De certa forma, Gavras devolve-nos o horror que causou ao 

mundo o extermínio nazista, pois ele não foi banido das sociedades modernas e é 

utilizado em doses maiores ou menores pelas classes dominantes com o auxílio do 

braço armado do Estado, que zela pelos seus interesses. Mas essas conclusões são 

nossas, o filme nos dá os elementos, a exemplo do Estádio de Santiago lembrando 

um campo de concentração; os hospitais plenos de mortos vivos; o hospital de 

alienados; o corpo levado pela corrente de um rio; e os depósitos de corpos, etc.  

Em segundo lugar, a solidariedade não é patética como aquelas induzidas 

pela mídia e pelo Estado em momentos de catástrofes naturais. Aqui ela é um 

mecanismo espontâneo da vida: os chilenos e alguns raros norte-americanos 

ajudam a família a reconstruir a trama da conspiração do Estado contra o jovem 

escritor, a encontrar o desaparecido. Que será recuperado apenas como corpo, 

destino que nem todos os assassinados tiveram. Solidariedade que se apresenta na 

própria trama que envolve as relações interpessoais: Ed pouco a pouco se aproxima 

e entende  os argumentos da nora quanto à prisão do seu filho e mesmo quanto ao 
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seu modo de vida, transpondo assim a sua concepção  de mundo restrita e 

provinciana.  

Para concluir, retornemos ao documentário 11 de setembro. Ken Loach  cobra 

dos norte-americanos a necessidade de ver que a barbárie que naquele dia atingiu o 

seu país foi provocada pela insanidade de seus governantes, que não hesitaram em 

depor governos democráticos em todo o mundo quando consideraram que esses 

poderiam prejudicar seus interesses comerciais. O papel do governo Bush, utilizando 

as forças armadas norte-americanas como uma esquadra que pode intervir em 

qualquer lugar do mundo para defender interesses norte-americanos ou para 

construir a “democracia ocidental”, não só muda a retórica daqueles que não 

respeitam a autodeterminação dos povos, mas mostram uma face ainda mais 

deformada desses governantes, pois justifica a intervenção direta, sem disfarces em 

qualquer país do mundo. Logo o drama relatado por Gavras está longe de ter um 

fim, seja para o povo norte-americano, seja para todos os demais que tenham os 

seus governos considerados como inimigos dos interesses dos EUA. 

 

Filmes de Referência: 

11 De Setembro 

11'09''01 - September 11 

Não importa quem você é, mas quem conhece. 

Gênero: Documentário 

Direção: Youssef Chahine, Amos Gitai, Alejandro González Iñárritu, Shohei 

Imamura, Claude Lelouch, Ken Loach, Samira Makhmalbaf, Mira Nair, Idrissa 

Quedraogo, Sean Penn, Danis Tanovic 

Elenco: Ernest Borgnine, Maryam Karimi, Emmanuelle Laborit, Nour El-Sherif, Dzana 

Pinjo, Lionel Zizréel Guire, Vladimir Vega, Karen Mor, Tomorowo Taguchi. 

País de origem: EUA 

 

Missing (Desaparecido), 1982 

Direção: Constantin Costa-Gavras.  
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Elenco: Jack Lemmon (Ed Horman),  Sissy Spacek (Beth Horman ), Melanie Mayron 

(Terry Simon ), John Shea (Charles 'Charlie'),  Horman, Charles Cioffi (Capt. Ray 

Tower, USN), David Clennon (Consul Phil Putnam), Richard Venture (Embaixador 

americano), Jerry Hardin  (Col. Sean Patrick), Richard Bradford (Andrew Babcock), 

Joe Regalbuto (Frank Teruggi), Keith Szarabajka (David Holloway), John Doolittle 

(David McGeary), Janice Rule (Kate Newman), Ward Costello (Congressista), 

Hansford Rowe (Senador). 
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