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SACRIFÍCIO E CORAGEM
Outubro de 1944. Um grupo de soldados americanos é cercado pelo Exército nazista na França.
Um regimento de nipo-americanos recebe a missão de encontrá-los a qualquer custo. Enfrentando um inimigo muito mais forte e numeroso,
eles perdem mais de 800 homens para salvar
211.
Baseado na notável façanha realizada pelos
nipo-americanos do 442º Regimento de Infantaria, “Sacrifício e Coragem” é um filme bem intencionado, que tenta mesclar drama e guerra. O
filme também é eficiente em denunciar a humilhação dos civis nipo-americanos, encarcerados
em campos de concentração pelo único crime de
se parecerem com o inimigo.
O equipamento e o rigor histórico são notavelmente corretos e, apesar da dose de dramaticidade inevitável, o filme não descamba pra patriotada.
No entanto, o filme derrapa no excesso de flashbacks e nas alucinações do protagonista (que
conversa com o pai, já falecido, entre outras bobagens), que fazem com que o filme perca o
ritmo. Durante a ação final, vê-se muita correria e
tiros da parte dos nipo-americanos, mas não se
veem os alemães (quase dá pra imaginar que
eles estejam trocando tiros com os americanos
que eles estavam indo salvar).
A dublagem, por sua vez, não consegue definir
se a unidade americana cercada é o 141º Batalhão ou o 141º Pelotão ou o Batalhão “Texas” (na
verdade, era o 1º Batalhão do 141º Regimento da
36ª Divisão da Guarda Nacional do Texas).
Enfim, é até um bom filme, mas essa história merecia uma produção bem melhor. Além disso,
“Todos São Valentes”, de 1951, com Van Johnson, já havia levado essa ação para a telona com
muito menos melodrama.
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CURIOSIDADES:
- O 100º Batalhão nipo-americano foi criado a 15/06/42 com descendentes de japoneses
oriundos da Guarda Nacional do Havaí. Ele chegou à Itália a 25/11/43 e, após algumas
batalhas, foi anexado ao 442º Regimento nipo-americano a 10/08/44. O 442º Regimento,
por sua vez, havia sido criado a 01/02/43 com voluntários saídos dos campos de concentração e do Havaí. Ele chegou à Itália a 28/05/44 e, após severos combates, capturou Livorno a 19/07/44. O regimento partiu para a França, aonde chegou a 10/10/44. A ação
apresentada pelo filme ocorreu na floresta Domaniale de Champ entre 25 e 30 de outubro
de 1944.
- Os soldados nipo-americanos receberam 21 Medalhas de Honra do Congresso, 9.486
“Purple Heart”, 8 Citações Presidenciais, 53 Cruzes de Serviços Distintos, 588 Estrelas de
Prata e 5.200 Estrelas de Bronze – o que faz do 442º Regimento a unidade mais condecorada do seu tamanho na história militar americana.
- Devido ao grande número de baixas que sofria, o 100º Batalhão foi apelidado de "Batalhão
Purple Heart".

FURO:
- O nome do ator principal (e também diretor), Lane Nishikawa, não aparece na capa do
DVD. Vá entender...

