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TIGRES VOADORES

FICHA TÉCNICA:

Em 1941, esquadrão do AVG (American Volunteer Group) atua contra os japoneses na China
antes da entrada dos Estados Unidos na 2ª
Guerra Mundial. Seu comandante, o Capitão Jim
Gordon (John Wayne) tem que liderar o esquadrão em combate, lidar com problemáticos pilotos
novatos e, quando sobra um tempo, flertar com
uma enfermeira.
Também conhecido no Brasil como “Esquadrilha
Mortal”, “Tigres Voadores” é uma prova de que
não se deve aprender História através de Hollywood, pois, como todo mundo sabe (menos
você), o primeiro combate dos “Tigres Voadores”
ocorreu a 20/12/41, ou seja, bem depois do ataque japonês a Pearl Harbor, desmentindo totalmente o filme.
Descontando esse “detalhezinho sem importância”, a obra de David Miller tenta apresentar a realidade de vida e de combate do AVG e da sua
relação com o povo chinês, que via naquele
grupo de mercenários a sua maior esperança de
se defender do invasor japonês. Não se pode deixar de ter em mente que se trata de um filme de
1942, ou seja, a guerra ainda estava rolando e,
portanto, há uma considerável influência propagandística em mostrar aviões japoneses bombardeando orfanatos e hospitais cheios de órfãos.
As atuações e a direção não são das mais inspiradas, com todo o elenco voando no piloto automático (com exceção de John Carroll). Mas o
ponto alto do filme são as cenas com os Curtiss
P-40. O equipamento usado no filme está quase
correto, apesar do uso indiscriminado de diferentes versões (o AVG só usou o P-40B). Há muitas
cenas reais e outras com modelos. Lamentavelmente, as cenas aéreas são uma mixórdia de
aparelhos de todos os tipos, que incluem Brewster Buffalos, Supermarine Spitfires e até biplanos!
Além disso, algumas delas ainda são repetidas
ao longo do filme.
Apesar de suas deficiências, "Tigres Voadores" é
presença obrigatória no acervo dos aficionados
pelo gênero de guerra, nem que seja pelo seu valor histórico.

Título Original: “Flying Tigers”
Elenco: John Wayne, John Carroll, Anna Lee, Paul Kelly e Gordon Jones.

Diretor: David Miller.
Ano: 1942
Premiação: Recebeu 3 indicações ao Oscar®: efeitos especiais, música e som.
Classificação do SOMNIUM:

CURIOSIDADES:
- Os pilotos do AVG Lawrence Moore e Kenneth Sanger serviram como consultores técnicos do filme.
- Algumas cenas são de filmes japoneses capturados.
- Este filme bateu todos os recordes de bilheteria para a Republic Pictures por uma grande
margem e foi um dos filmes de maior bilheteria do ano.
- Alguns dos P-40 que aparecem no filme são, na verdade, réplicas em madeira (“mockups”). Outros eram P-40B reais, enquanto as tomadas aéreas eram feitas com P-40E.
- No início do filme, após um bombardeio japonês, uma criança chora sentada sobre destroços no chão. Essa cena é uma reprodução da famosa foto tirada em 1937 em Xangai,
que foi publicada pela Life e tornou-se um símbolo do sofrimento do povo chinês na guerra.
- Gregory Boyington, o ás dos Marines na Guerra do Pacífico, ficou famoso pelo pseudônimo “Pappy”, mas ele nunca teve realmente esse apelido, que só foi dado pela imprensa
após ele ser abatido. Uma das hipóteses para isso é que o apelido teria sido tirado do
personagem de John Wayne nesse filme (Vide a biografia de Boyington no site do SOMNIUM1).
- Vários membros do AVG assistiram à estréia do filme (outubro de 1942), mas alguns deles
ficaram tão constrangidos que foram pegos esgueirando-se para fora do cinema.
FUROS:
- Ao contrário do que diz a caixa do DVD, o filme é em preto e branco.
- Quando o avião de carga com o motor em chamas está para pousar no aeroporto de
Rangum, vê-se que apenas o trem de pouso esquerdo desceu; quando ele arremete sobre
um hangar, apenas o trem de pouso direito está abaixado; quando o piloto decide recolher
o trem de pouso, aparece apenas o esquerdo sendo recolhido.
- No final do filme, numa cena em que aparece um canhão antiaéreo “japonês” atirando,
pode-se ver que se trata de soldados chineses, devido ao capacete de modelo alemão
(facilmente identificável) que eles então utilizavam.
- Quando Woody decola em um avião desarmado, sua empenagem vertical é despedaçada
por fogo de metralhadoras, mas, em todas as sequencias seguintes, ela está inteira.
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- O calendário na mesa do Capitão Gordon mostra a data de 07/12/41 e, no dia seguinte,
os pilotos ouvem a transmissão de rádio do famoso discurso de Roosevelt no Congresso.
No entanto, o discurso foi no dia 8 nos Estados Unidos, mas, como a China fica a Oeste da
linha internacional de data, na China já seria o dia 9.

