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INTRODUÇÃO 

 

O cinema nasceu já como arte política e revolucionária. Muito embora sua invenção pelos 

irmãos Lumière tenha sido calcada em princípios científicos; sua apresentação em seus 

primeiros anos tenha tido o caráter burlesco das feiras populares; tenha demorado a ser 

reconhecido como arte efetivamente; seja marcada pela visão da ilusão mágica e idílica, 

na câmera de George Méliès e por vezes na atualidade; tenha tido linguagem própria 

estabelecida somente nos anos 1910. Ainda assim, sempre foi possível enxergar na ilusão 

da reprodução do movimento real um germe político. 

 

Com nascimento datado oficialmente em 28 de dezembro de 1895, o cinema tornou-se a 

mais jovem das sete artes e uniu, aos poucos, elementos da fotografia, da pintura, da 

música, da dança e do teatro, atingindo o ápice da ilusão do movimento, a realidade que 

se movia a vinte e quatro quadros por segundo. A ânsia social de se captar e reproduzir a 

“realidade” parecia satisfeita quando se tornou possível apavorar uma plateia com a 

projeção da antológica “chegada do trem à estação”. 

 

Não obstante, mesmo em seu início, o cinema possibilitou o registro da realidade fática 

ao mesmo tempo que produziu narrativas ficcionais e a reencenação de fatos do passado 

e do presente. Neste reencenar, encontramos aquele que talvez tenha sido o primeiro 

contato da novíssima possibilidade narrativa com o drama e a ideologia da guerra. 

 

O CINEMA NO ESFORÇO DE GUERRA NO MUNDO 

 

Em 1898, durante a Guerra Hispano-Americana, a Edison Manufacturing Company, 

dirigida por Thomas Edison, produziu o filmete Shooting Captured Insurgents, onde um 
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pelotão do exército espanhol posiciona um grupo de insurgentes cubanos capturados em 

frente a uma parede e os fuzila pelas costas. Trata-se de uma reencenação, uma ficção 

com ares de realidade. O vídeo tem apenas vinte segundos. Preservado na Biblioteca do 

Congresso dos Estados Unidos da América, o vídeo está catalogado no gênero “guerra”.2 

 

O contexto impõe-se: Cuba, então colônia espanhola, vive uma guerra por sua 

independência, para o que conta com apoio político e militar dos Estados Unidos. Edison, 

um dos precursores do cinema, observou o poder narrativo que a imagem em movimento 

exercia sobre as plateias, quando já era comum em feiras populares a presença do 

cinetoscópio, sua invenção patenteada que permitia assistir a pequenos filmes com 

movimentações burlescas para apenas um observador por vez. A imagética de uma guerra 

revelou-se extremamente persuasiva. O filme foi utilizado para difundir entre os 

americanos a suposta crueldade dos espanhóis para com os colonos de Cuba e justificar, 

portanto, a atuação dos Estados Unidos na guerra de independência do país vizinho. 

 

Cabe ressaltar a confluência do cinema e da guerra, das duas palavras na língua inglesa. 

O título do filme, Shooting Captured Insurgents, pode ser traduzido livremente como 

Fuzilamento dos Insurgentes Capturados. O termo “shooting” deriva de “shoot”, que 

significa originalmente “tiro” ou “atirar”. O termo em inglês, no entanto, também 

transformou-se em “filmar”, designando a própria captura – seja a da presa caçada e 

abatida ou a da imagem imortalizada em filme. Portanto, o próprio título original da 

provável primeira reencenação cinematográfica de guerra traz em si a dualidade e a 

coexistência de ambos, ainda que por casualidade. No século XXI, seria possível 

obtermos Fuzilamento dos Insurgentes Capturados ou Filmagem dos Insurgentes 

Capturados. 

 

Com menos de três anos de existência, o cinema e seus precursores e expoentes 

vislumbraram uma possibilidade narrativa que ganharia forma ao longo dos anos e 

transformar-se-ia em uma das mais poderosas armas de guerra em pouco tempo. “[...] o 

cinema entra para a categoria das armas a partir do momento em que está apto a criar a 

surpresa técnica ou psicológica.”3 
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Wagner Pinheiro Pereira confirma o ano de 1898 como o primeiro uso político do cinema, 

feito pelos norte-americanos durante a Guerra Hispano-Americana, destacando ainda 

outro filme de Thomas Edison, The battle of Manila Bay, “que reconstitui a batalha 

ocorrida nas Filipinas entre americanos e espanhóis”.4 Na sequência, a mesma técnica é 

utilizada pelos ingleses na Guerra dos Bôeres (1899-1902). 

 

A guerra entre Estados Unidos e a Espanha na disputa por Cuba e pelas 

Filipinas deu aos produtores cinematográficos sua primeira e principal 

oportunidade de espetáculo. O fervor patriótico erguia-se tão alto que 

não era difícil sentir a receptividade do público aos filmes sobre a 

guerra [...]. Essas reconstruções [...] desempenharam um papel 

importante dentro da configuração de uma política de integração e 

exaltação nacional, vinculada ao empenho de unir uma nação de 

procedência muito diversa [...]5 

 

O poder de mobilização, integração e disseminação de informação do espetáculo 

cinematográfico da ilusão da realidade foi muito rapidamente percebido por produtoras, 

governos e exércitos. 

 

O advento da Primeira Guerra Mundial, ocaso de grandes impérios europeus, busca por 

colônias afro-asiáticas e consolidação dos EUA como potência mundial, aumenta o 

alcance da nova arma. O Alto Comando Militar assimila a ideia da importância da 

propaganda (ou da extensão da luta no front da consciência coletiva social) e percebe o 

impacto emocional causado pelo realismo do cinema. Segundo Wagner Pinheiro Pereira, 

este foi o momento 

 

[...] quando os governos em luta se deram conta de que os métodos 

tradicionais de recrutamento não obtiveram sucesso em repor o número 

de combatentes necessários para o front de batalha. Necessitaram, 

então, conquistar o apoio da opinião pública e, para isso, utilizaram os 

meios de comunicação de massas, como a imprensa de grande tiragem, 
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o rádio, o cinema e todos os novos processos de reprodução gráfica, 

para disseminar mensagens favoráveis às diretrizes da política estatal 

em tempos de guerra.6 

 

O consagrado cineasta americano D.W. Griffith dirigiu, em 1914, o drama épico 

Nascimento de uma Nação, reencenando no primeiro longa-metragem da história a 

Guerra de Secessão dos Estados Unidos, projetando e registrando em película o campo 

de batalha histórico no mesmo ano em que o mundo via surgir a real guerra de trincheiras 

na Europa. O então presidente americano, Woodrow Wilson, ao assistir ao filme o 

classificou como “história escrita com luz”. Com o prestígio, Griffith foi o único cineasta 

norte-americano autorizado a ir ao front de batalha europeu, com o objetivo de produzir 

um filme de propaganda para os aliados.7 

 

Assim, a guerra e a paz, esta sob a forma de tolerância, são temáticas 

fundantes do próprio cinema e das linguagens fílmicas posteriores.8 

 

Durante a Primeira Guerra Mundial as novas mídias de comunicação de massa, como o 

rádio e o cinema, atingiram importância estratégica para todos os exércitos. O filósofo 

Paul Virilio registra que “em 9 de janeiro de 1915, quando o Kaiser ordena os primeiros 

ataques aéreos sobre Londres e seus bairros industriais, o DCA britânico produz filmes 

notáveis dos bombardeios noturnos realizados pelos Zappelins alemães”.9 

 

A Grande Guerra projetou a simbiose indissolúvel que cinema e guerra formariam pelas 

próximas décadas, a ser consagrada e impelida ao máximo grau de propaganda de massas 

com o advento posterior da Segunda Guerra Mundial. Paul Virilio cita Anita Loos: “eu 

atribuo a origem de Hollywood à Primeira Guerra Mundial”.10 

 

[...] o pacifismo unânime dos filmes americanos de 1914 transformou-
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se num militarismo igualmente unânime; os cineastas foram 

mobilizados contra a Alemanha muito antes que o presidente Woodrow 

Wilson conduzisse a nação para a guerra. [...] Depois da entrada dos 

Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, o cinema americano 

centrou-se em produções que exaltassem o patriotismo e o ódio aos 

inimigos alemães.11 

 

É bastante relevante notar a postura estatal que se seguiu à percepção prática dos técnicos 

e cinegrafistas. Convencido do poder persuasivo do cinema, o governo enxergou não 

apenas a necessidade de tentar exercer alguma forma de controle, mas de incentivá-lo 

propriamente. 

 

[...] os Estados Unidos foram o primeiro país a criar um órgão de 

propaganda convenientemente organizado e coordenado, o Comitê de 

Informação Pública (United States Commitee on Public Information ou 

Creel Commitee – CPI), criado pelo presidente Woodrow Wilson e 

chefiado por George Creel com a tarefa de ‘vender a guerra para a 

América’. Durante 28 meses, de 13 de abril de 1917 a 21 de agosto de 

1919, o CPI usou toda a mídia disponível para criar entusiasmo pelo 

esforço de guerra e conquistar o apoio público contra as tentativas 

estrangeiras de bloquear os objetivos de guerra dos Estados Unidos. No 

caso do cinema, o CPI manobrava para inspirar na indústria 

cinematográfica entusiasmo por seus objetivos pondo seus quadros e 

financiamento à disposição de cada estúdio para fazer filmes com 

conteúdo patriótico. Oferecia sugestões para histórias, número 

ilimitado de extras para as cenas de batalha, colaboração militar, 

divulgação e publicidade grátis.12 

 

É fortemente reforçada esta utilização do cinema com a Revolução Russa de 1917, que 

dedica altos estudos e financiamentos para o cinema e sua utilização para mostrar a 

“verdade revolucionária”, com grandes inovações de linguagem e técnica de montagem 

trazidas por Dziga Vertov, Sergei Eisenstein e Lev Kulechov. A antológica frase de 
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Wladimir Lênin, “o cinema é para nós a mais importante das artes”13, antevê a vanguarda 

histórica do construtivismo, a arte a serviço da construção do povo, da sociedade e do 

Estado. A arte a serviço da União Soviética e do mundo socialista. O cinema revelou-se, 

então, a mais importante arte para mobilizar a população, capaz de transmitir mensagens 

e imagens aos analfabetos e aos estrangeiros, capaz de mobilizar pela emoção obtida 

mesmo com o espectador passivamente inerte. Convencionou-se dizer que uma imagem 

vale mais do que mil palavras ao se transmitir uma emoção ou uma ideia. Quando esta 

imagem está em movimento, quando esta imagem é a própria “projeção do real”, quantas 

palavras ela seria capaz de substituir? 

 

Dentre todos os meios de comunicação utilizados para exercer tal 

influência psicológica, o cinema foi bastante privilegiado, tanto pelas 

ditaduras de direita e de esquerda, quanto pelas democracias liberais.14 

 

A Segunda Guerra Mundial expandiu e consagrou definitivamente o cinema em sua 

vertente propagandística e sua fusão com a guerra e as massas. 

 

Adolf Hitler, ao chegar ao poder na Alemanha em 1933, iniciou extenso processo de 

mobilização do cinema para a causa nazista. A criação do Ministério da Propaganda, 

comandado por Joseph Goebbels, incentivou a produção de cinejornais e filmes de ficção 

sobre a história da Alemanha, seu passado glorioso, suas tradições culturais, seus grandes 

líderes (sempre promovendo uma equiparação a Hitler, a continuação das fortes 

lideranças históricas) e identificando pejorativamente os inimigos do Reich, notadamente 

os comunistas, os judeus, os russos e os ingleses. 

 

Na Alemanha, Hitler e Goebbels perceberam que era o momento certo 

de completar o contínuo processo de monopolização das indústrias 

cinematográficas pelo Estado nazista. Este processo foi concluído em 

1942, quando todas as indústrias cinematográficas foram incorporadas 

à Ufa-Film GmbH (chamada Ufi, para distingui-la de sua antecessora), 

uma espécie de fundação estatal responsável pela centralização de toda 
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a produção, distribuição e exibição cinematográfica da Alemanha 

nazista e dos territórios conquistados pelo Terceiro Reich. Além disso, 

durante o conflito bélico, o Estado mostrou-se ainda mais atuante no 

setor cinematográfico, revisando, aprovando ou reprovando roteiros, 

censurando ou demandando a produção de vários filmes comissionados 

pelo governo [...] o cinema era tão importante para os nazistas que ao 

final da guerra, Goebbels ordenou que vários soldados saíssem da frente 

de combate para atuarem como figurantes no filme Kolberg (1945).15 

 

O cinema da Alemanha nazista, como se observa, foi incentivado pelo Estado financeira 

e logisticamente do primeiro ao último dia do Terceiro Reich, além de ter sido controlado 

de modo extremo pelo Ministério da Propaganda e pelo próprio Hitler, um cinéfilo, em 

todas as suas instâncias criativas e produtivas. 

 

A mesma preocupação grassou o governo de Benito Mussolini na Itália, com a construção 

da Cinecittà, a Hollywood fascista, responsável por intensa produção durante décadas e 

por disseminar a imagem e as ideias do regime junto à população, engajando os italianos 

na guerra expansionista na África e no combate ombreado com alemães e japoneses. Na 

Espanha franquista, um dos únicos seis países neutros ao final da Segunda Guerra, que 

não obstante enviou uma divisão de quase cinquenta mil soldados para ajudar as tropas 

nazistas na invasão da Rússia em 1942, o cinema recebeu grande atenção das autoridades, 

que incentivaram a produção de obras enaltecedoras da história espanhola e da figura do 

General Francisco Franco. Durante a guerra, o governo espanhol recebia película virgem 

da Alemanha para produzir seus filmes de propaganda.16 A forte censura cinematográfica 

era supervisionada pelos setores estratégicos do governo: o Exército e a Igreja. 

 

As autoridades franquistas haviam fixado os princípios gerais da 

censura que inspiraram a orden de 2 de novembro de 1938: “dado que 

o cinema exerce uma inegável e enorme influência sobre a difusão do 

pensamento e sobre a educação das massas, é indispensável que o 

Estado vigie-o sempre que haja algum risco que possa impedi-lo de sua 

                                                 
15 PEREIRA, Wagner Pinheiro. O poder das imagens: cinema e política nos governos de Adolf Hitler e de 

Franklin D. Roosevelt (1933-1945). São Paulo: Alameda, 2012. p. 649. 
 

16 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da; LEÃO, Karl Schuster Sousa; LAPSKY, Igor (orgs.). O cinema vai 

à guerra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 77. 



missão”.17 

 

No polo aposto, o cinema americano engajou-se com o mesmo fervor e com o mesmo 

objetivo: vencer a guerra e conquistar corações e mentes, dentro e fora de suas fronteiras. 

Capitaneando os demais países do continente americano e esforçando-se principalmente 

na América Latina com a Política de Boa Vizinhança, o governo americano mobilizou a 

estrutura de Hollywood para identificar os inimigos nazistas – e com grande destaque os 

japoneses da guerra do Pacífico – antes mesmo de sua entrada formal na guerra. Sem 

contar com o completo controle estatal e com as fortes instituições censoras 

características dos governos totalitários, os cineastas americanos engajaram-se na 

mensagem cinematográfica da guerra justa e dos soldados americanos que carregavam o 

“arsenal da democracia” para libertar o mundo do jugo opressor. O governo inglês agiu 

em consonância com a atuação aliada no meio cinematográfico, respondendo no campo 

da propaganda à ostentação nazista. 

 

Enquanto durar a guerra, não teremos mais filmes de desenhos 

animados de longa-metragem. Bambi (1942) ficará sendo o último. As 

personagens Disney foram para a guerra. E, daqui por diante, até a paz, 

seus estúdios passarão a ocupar-se da produção de filmes sobre assuntos 

de ordem técnica, divulgando noções ou conhecimentos úteis na atual 

emergência, a base de equipamento especial de que só eles dispõem. 

Será isso, além do mais, a contribuição de Walt Disney para o esforço 

de guerra. 18 

 

Com relação ao Brasil, o esforço de guerra de Walt Disney esteve diretamente interligado, 

sendo o responsável pela produção dos filmes Alô, Amigos! (1943) e Você já foi à Bahia? 

(1944), filmes-propaganda realizados com o objetivo manifesto de unir o continente 

americano, sob a liderança dos EUA, para permanecer neutro em um primeiro momento 

e, posteriormente, enfrentar a guerra ao lado dos Aliados. 

 

Duas grandes potências antagonistas da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a 
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Alemanha tiveram sua filmografia de guerra analisadas à exaustão e promoveram grandes 

clássicos da cinematografia mundial. Dentre os mais expressivos filmes que serviram ao 

intuito propagandístico de seus governos em estado de beligerância, observamos os 

americanos Correspondente Estrangeiro (1940), O Grande Ditador (1940), O Homem 

que quis matar Hitler (1941), a série Por que nós lutamos? (1942-1945), Casablanca 

(1943) e Amanhã, o mundo! (1944); e os alemães O S.A. Brand (1933), Triunfo da 

Vontade (1935), Olympia (1938), Os Rothschilds (1940), Judeu Suss (1940) e O Judeu 

Eterno (1940). 

 

O cinema, citando como cinema de propaganda, alcançou status tão elevado para a luta e 

a vitória na Segunda Guerra Mundial que Wagner Pinheiro Pereira, citando o produtor de 

cinema americano Walter Wanger, transcreve que “quando os futuros historiadores 

escreverem a história da Segunda Guerra Mundial, será dedicado um capítulo brilhante à 

contribuição da indústria cinematográfica para a vitória”.19 

 

A importância e o valor da cinematografia sobre a Segunda Guerra Mundial são uma 

constante até o presente, quando observamos neste ano de 2017 o lançamento 

espetaculoso do filme Dunquerque (2017), retratando em uma superprodução americana 

o drama da histórica retirada das tropas aliadas na França durante a invasão nazista de 

1940. A Segunda Guerra Mundial ainda é tema de grande interesse, capaz de arrastar 

milhares ao cinema para conhecê-la e reverenciá-la. O filme arrecadou, em 46 países, 

mais de 55 milhões de dólares na sua estreia mundial.20 

 

Não seria difícil, em pleno século XXI, dizer que a imagem que temos 

da história é a imagem que foi construída pela perspectiva 

cinematográfica.21 

 

Ecoa a questão: e no Brasil? 
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O CINEMA NO ESFORÇO DE GUERRA NO BRASIL 

 

Em 1 de setembro de 1939, quando Hitler invadiu a Polônia e iniciou oficialmente a 

Segunda Guerra Mundial, o Brasil vivia uma realidade autoritária. Há nove anos era 

governado por um presidente advindo de uma revolução armada. Há apenas dois anos 

havia recebido a outorga de nova Constituição, inspirada nos modelos fascistas da Itália 

e da Polônia, que fechara o Congresso, proibira partidos políticos e prendera e exilara 

opositores. Ao mesmo tempo, Getúlio Vargas gozava de intenso prestígio popular, 

alcançado por simpatia pessoal e por medidas como a Consolidação das Leis Trabalhistas 

e o saneamento financeiro da crise do café. 

 

Em 22 de agosto de 1942, quando o Brasil declarou guerra aos países do Eixo, o panorama 

pouco se alterara. Sob o mesmo governo, o país havia praticado a citada política pendular, 

mantendo negócios com a Alemanha e com os Estados Unidos e a neutralidade na guerra. 

Em diversos discursos públicos, Getúlio elogiara as políticas de Hitler e de Mussolini, 

mas também as de Roosevelt, que visitara o país em 1936. Em desfiles cívicos de cunho 

ultranacionalista Getúlio parecia repetir o cerimonial fascista de culto ao líder e à nação, 

mas ouviu do presidente norte-americano que o presidente do Brasil era coautor do New 

Deal. 

 

Em 1942 o Brasil possuía uma população de 42 milhões de habitantes, sendo que apenas 

32% viviam em centros urbanos. A economia nacional era quase totalmente baseada na 

agricultura e na pecuária, dominada pelo café, pela cana-de-açúcar e pelos bovinos. A 

indústria nacional, muito incipiente, viria a ser contemplada com a criação da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) justamente com o apoio americano após a nossa declaração 

de guerra.22 

 

Extremamente relevante, no contexto da declaração de guerra ao Eixo, é notar a balança 

comercial brasileira do período: 42,3% das exportações brasileiras (café, algodão, tabaco, 

borracha e afins) eram destinadas aos Estados Unidos, seguido por 17,3% para a 

Inglaterra e apenas 2,2% para a Alemanha. Das importações feitas pelo Brasil (carvão, 

gasolina, papel, produtos químicos e afins), 51% provinham dos Estados Unidos e 9,4% 
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da Inglaterra, sendo a Alemanha responsável por 1,8%.23 

 

Sob o aspecto econômico e estratégico, o alinhamento do Brasil com os países Aliados 

era lógico e lucrativo, muito embora não fosse fácil. 

 

O posicionamento ideológico pendular do governo brasileiro gerou incertezas e 

expectativas até a efetiva entrada do Brasil no conflito mundial, honrando o pacto pan-

americano após a agressão sofrida pelos Estados Unidos. 

 

Como já expusemos anteriormente, Vargas procurava extrair benefícios nacionais 

negociando os rumos do governo, buscando as vantagens que cada lado seria capaz de 

ofertar. No entanto, no momento em que o Brasil declarou guerra às ditaduras nazi-

fascistas e passou a engrossar o discurso aliado de combater em defesa da liberdade e da 

democracia, estabeleceu-se automaticamente a profunda dicotomia governamental: o 

Brasil, sem Congresso instalado e presidido há 12 anos pelo mesmo homem, com uma 

polícia política treinada no III Reich, enviaria tropas e recursos para acabar com ditaduras. 

 

De início, a declaração de guerra ao Eixo e a comoção popular 

decorrente do afundamento dos navios brasileiros serviram para o 

Catete capitalizar o apoio da opinião pública. Porém, a entrada oficial 

do Brasil no conflito também explicitara as incongruências de um 

governo que se dispunha a lutar contra o totalitarismo no plano externo 

enquanto no plano interno se recusava a aceitar as contingências do jogo 

democrático.24 

 

Objetivando compreender aqui as razões que resultaram na pequena filmografia brasileira 

sobre nossa atuação na Segunda Guerra Mundial, iniciamos juntamente com o início do 

tema. É fundamental compreender que os motivos elencados no decorrer do presente 

trabalho não representam temas isolados e autossuficientes, mas sim uma cadeia de razões 

interligadas, que se justificam e complementam. As motivações para os filmes sobre a 

FEB não terem sido feitos em 1944 refletem e ajudam a compreender a não-produção 

                                                 
23 BERGO, Marcio Tadeu Bettega. Explicando a guerra: polemologia, o estudo dos conflitos, das crises e 

das guerras. Rio de Janeiro: Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do Exército, 2013. 
 

24 NETO, Lira. Getúlio: do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2013. p. 434. 



destes filmes em 2014. 

 

PERCALÇOS E MEDO DA CONCORRÊNCIA NA ERA VARGAS 

 

A FEB nasce em 1943 recheada de contradições e desconfianças por parte do próprio 

governo brasileiro. É farta a documentação a salientar que Vargas sempre esteve ciente 

da imensa contradição que grassava nos bastidores do governo e na opinião pública, que 

nos jornais e nas rádios sofria a censura do Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP). João Barone cita uma conversa entre Vargas e o general Góes Monteiro, Chefe do 

Estado Maior do Exército, em que, discutindo sobre as dificuldades inerentes ao envio de 

uma força expedicionária para combater na Europa, o presidente ouviu do general que “o 

problema maior será a volta da FEB”.25 

 

Essa frase em particular revela um ponto chave para a não-produção do “cinema febiano”: 

o medo que Getúlio Vargas e outros altos integrantes do governo sentiam do pós-guerra, 

quando já se previa a vitória dos Aliados. Como lidar com uma tropa armada que retorna 

vitoriosa da luta por democracia e encontra, em solo pátrio, uma ditadura? A solução 

encontrada pelo governo parece ter sido minar a memória da FEB desde a sua criação e 

impedir qualquer tentativa de sua heroicização, muito embora a propaganda oficial 

veiculada pelo DIP produzisse a imagem da luta justa e gloriosa do Brasil. 

 

A patente incoerência do governo brasileiro no binômio ditadura x democracia 

extrapolava os limites da alta cúpula do poder. Assim como o apoio ao Estado Novo, o 

combate ao governo autoritário estava na ordem do dia da população, em todas as 

camadas sociais. 

 

O “Manifesto dos Mineiros” entrou para a história como o abaixo-assinado que reuniu 92 

personalidades de Minas Gerais em uma dura crítica ao Estado Novo. Afonso Arinos de 

Melo Franco, Artur Bernardes, José de Magalhães Pinto, Milton Campos, Pedro Aleixo e 

Virgílio de Melo Franco foram alguns dos signatários do documento que se intitulava 

“ponderado”, contrário à subversão e à agitação.26 
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Nas duras palavras do texto divulgado em 24 de outubro de 1943 registrava-se, mais uma 

vez, a dicotomia: “se lutamos contra o fascismo ao lado das nações unidas, para que a 

liberdade e a democracia sejam restituídas a seus povos, certamente não pedimos demais 

reclamando para nós mesmos os direitos e as garantias que as caracterizam”.27 

 

Na esfera da expressão mais popular, observamos o acirramento da oposição ao governo 

mesmo sob forte repressão. O grande movimento estudantil que havia saído às ruas 

pedindo a declaração de guerra ao Eixo após os afundamentos de agosto de 1942 e 

queimado bonecos com os rostos de Adolf Hitler, Benito Mussolini e Hiroito questionava 

o governo e os próprios integrantes da FEB (muitos deles estudantes engajados 

voluntariamente) sobre a situação contraditória. Um esclarecedor caso concreto está 

registrado no segundo volume da trilogia biográfica de Getúlio Vargas, de autoria do 

jornalista Lira Neto. Tomamos a liberdade de transcrever o longo trecho: 

 

Em meio a essa escalada de tensões, as forças repressivas passaram a 

enxergar conspirações e quintas-colunas por todos os lados. Em 30 de 

outubro [de 1943], um simples baile de estudantes, realizado em São 

Paulo pelos alunos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 

resultou na detenção do presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, 

Hélio Mota. Durante a festa, o Baile das Américas, um dos rapazes 

pedira ao maestro um espetaculoso rufar de tambores. Seria o 

acompanhamento apropriado, sugeriu, para a leitura de um pequeno 

poema em homenagem aos soldados alistados na Força Expedicionária 

Brasileira (FEB), recém-organizada para coadjuvar os Aliados na 

guerra contra o Eixo: 

 

Oh, valente legionário 

Do Corpo Expedicionário, 

Por que vais lutar a esmo 

Se a luta cruenta e fria 

É pela democracia? 

Vamos luta-la aqui mesmo! 
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A declamação terminou com brados de “Abaixo a ditadura” e “Morra 

Getúlio Vargas”. Um agente de polícia infiltrado entre os estudantes 

flagrou a situação e denunciou o caso aos superiores. Além do 

presidente do Centro Acadêmico, outros dois jovens acabaram presos, 

e as casas de vários deles foram reviradas pela polícia, em busca de 

material subversivo. No Rio de Janeiro, Getúlio recebeu o relatório no 

qual o secretário de Segurança de São Paulo, Coriolano de Góis, 

justificava a prisão dos estudantes e a permanência de Hélio Mota, “um 

criminoso confesso”, em uma solitária.28 

 

O ressentimento pode ser observado em veteranos da FEB, muitos anos após a luta e o 

retorno. O civil convocado Nilton Duin, soldado da FEB, concedeu um depoimento em 

2014 ao documentário Que falta que me fez, aos 95 anos, em Juiz de Fora (MG). Duin 

ressalta o questionamento que sentia, vivo ainda setenta anos após o embarque para a 

Itália: 

 

Nós fomos lutar contra uma ditadura.  Lá era ditadura. Mas aqui 

também era uma ditadura. Nós fomos lutar contra a própria situação do 

Brasil. Sem saber de nada. É duro.29 

 

O coronel Amerino Raposo, tenente da FEB, integrante do grupo responsável pelo último 

tiro da artilharia divisionária na Itália, em entrevista concedida em 2016 ao documentário 

Estrela de David no Cruzeiro do Sul, aos 96 anos, no Rio de Janeiro (RJ), critica o fato 

de poucos filmes sobre a FEB terem sido produzidos após tantos anos e reflete que a 

memória das histórias que viveu em combate sempre sofreu tentativas de anulação por 

parte do Estado brasileiro. O coronel Raposo narra a desmobilização da Força 

Expedicionária ainda em solo italiano, antes do retorno ao Brasil. Quando os pracinhas 

pisaram novamente em solo pátrio, já eram ex-combatentes, alguns já eram civis. A FEB, 

portanto, não regressou ao Brasil. Os ex-integrantes da FEB regressaram ao Brasil. O 

Aviso nº 217.185 do Ministério da Guerra, datado de 6 de julho de 1945, extinguiu a FEB. 

O primeiro contingente de brasileiros em retorno somente desembarcou no Brasil em 18 
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de julho de 1945. A FEB já era história, presença do passado. 

 

Na sequência, ainda no relato do coronel Raposo, os veteranos que seguiram na carreira 

militar, como ele próprio, foram proibidos de utilizar em público as medalhas recebidas 

na campanha da Itália e a farda de expedicionário. Por fim, o alto comando militar, ainda 

durante o Estado Novo e no governo de Eurico Gaspar Dutra, proibiu que os veteranos 

relatassem dentro do quartel as histórias que viveram durante a guerra.30 O Estado 

brasileiro boicotava, deliberadamente, a memória da FEB e a própria história de seus 

cidadãos. 

 

Voltando-nos para o campo cinematográfico, observamos o vácuo de produção como o 

reflexo desta política. 

 

Na busca por longas-metragens de ficção que tratem da participação do Brasil na Segunda 

Guerra Mundial localizamos apenas seis títulos, no período compreendido entre 1942 e 

2015. São eles: O Brasileiro João de Souza (Bob Schust, 1944); Asas do Brasil (Moacyr 

Fenelon, 1947); Sangue, amor e neve (Jeronimo Jeberlotti, 1960); E eles não voltaram 

(Wilson Silva, 1960); A Estrada 47 (Vicente Ferraz, 2013); e Homens da Pátria (Gastão 

Coimbra, 2015). Note-se que apenas o primeiro filme, O Brasileiro João de Souza, foi 

realizado durante a guerra. 

 

Podemos encontrar alguns outros poucos filmes que abordam temas paralelos que 

tangenciam a atuação do Brasil durante o conflito sem, no entanto, serem classificados 

como filmes de guerra ou como uma representação da atuação do país, em si, no conflito. 

São filmes que abordam temas como a vinda de imigrantes fugidos da guerra, a caça aos 

nazistas do pós-guerra, as bases aéreas no nordeste brasileiro (em obras que destacam o 

efeito social da interação dos brasileiros com as tropas americanas, e não o papel 

“guerreiro” desta cessão feita pelo país). A Paz volta a Reinar (Yoshisuke Sato, 1955); 

Os Carrascos estão entre nós (Adolpho Chadler, 1968); For All – Trampolim da Vitória 

(Luiz Carlos Lacerda e Buza Ferraz, 1997); Tempos de Paz (Daniel Filho, 2009); e 

Corações Sujos (Vicente Amorim, 2012) são os exemplos mais significativos. 
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Impõem-se uma contextualização sobre a escolha do padrão fílmico. Quando optamos 

por nos referir somente aos longas-metragens de ficção não se trata, em absoluto, de 

excluir ou negar o valor artístico e comunicativo de curtas-metragens e médias-

metragens, bem como do formato documental. O longa-metragem de ficção foi escolhido 

como parâmetro por sua penetração narrativa popular. O formato comercial destes filmes 

propicia o grande alcance ao público, fazendo dele a referência padrão de uma 

cinematografia e o “gênero” mais popular, sendo, portanto, a maneira mais eficaz de se 

transmitir uma mensagem de massa. Assim, optamos por este padrão referencial como 

ilustração da pequena produção nacional sobre o tema acreditando ser diretamente 

proporcional o conhecimento médio sobre o tópico. O longa de ficção é a síntese do 

cinema de massa. 

 

Revelador sobre o alcance do cinema documental x cinema ficcional é observar os dados 

estatísticos apresentados pelo historiador Cássio dos Santos Tomaim, citando um estudo 

de Gabriela Rufino Maruno: o recorde de bilheteria do gênero documental no cinema 

brasileiro ocorreu em 1995, quando o público de documentário representou 13,37% do 

público total.31 Neste ano estreou o filme Todos os corações do mundo (Murilo Salles, 

1994), financiado pela FIFA no ano em que o Brasil conquistou o tetra campeonato na 

Copa do Mundo de Futebol. A média, no entanto, é bastante mais modesta. No início dos 

anos 2000, quando a produção de documentários no Brasil viveu um período de 

verdadeira “euforia”, o público diminuiu proporcionalmente: em 2002, 40% dos filmes 

produzidos no Brasil eram documentários; na bilheteria, porém, o gênero representou 

apenas 8,78% do público.32 Tomaim complementa o quadro comparativo com o ano de 

2006, quando 23 documentários foram lançados nos cinemas nacionais e receberam 

apenas 0,90% do público pagante daquele ano. 

 

Nos parece bastante evidente, portanto, que o longa-metragem de ficção é a mais poderosa 

ferramenta comunicativa dentro do audiovisual cinematográfico. No tocante à 

transmissão de uma mensagem em caráter nacional, apenas este formato permite 

afirmarmos que existe uma memória coletiva sobre o tema. 
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O historiador Cássio dos Santos Tomaim elenca um total de 274 filmes sobre o Brasil na 

Segunda Guerra durante todo o período, dos quais 94,61% são filmes de não ficção.33 

Deste mesmo total, 93,49% são cinejornais, sendo que 65% foram produzidos durante a 

guerra.34 

 

A questão do cinejornal encontra-se perpendicular a esta. O grande número de cinejornais 

produzidos sobre o tema não nos parece uma ação contraditória, e sim colaboradora da 

argumentação. O fato confirma o grande interesse da população pelos assuntos e pelas 

novidades sobre a guerra. O governo não teria meios para silenciar em absoluto o maior 

conflito armado da história junto à população que enviava tropas e resgatava corpos em 

seu litoral. O Estado Novo exerceu, então, todo o poder persuasivo através do cinejornal. 

 

Cabe salientar, ainda, que grande parte deste relativamente alto número de cinejornais 

produzidos não se referia especificamente à participação, direta ou indireta, do Brasil na 

guerra, mas tratava da Segunda Guerra Mundial de modo geral e internacional. 

 

Precisamos compreender a dinâmica deste formato, que travestiu-se de propaganda 

institucional produzida pelo próprio governo, através do Departamento de Imprensa e 

Propaganda, ou por produtoras particulares e independentes que, no entanto, precisavam 

se submeter à enérgica censura do mesmo Departamento de Imprensa e Propaganda. 

Destarte, os cinejornais eram carregados de mensagens mobilizadoras e patrióticas, 

associando o governo ao sucesso da luta justa do Brasil pela democracia. O mecanismo 

supria a ânsia popular por saber sobre a guerra, ao mesmo tempo que controlava quase 

totalmente tudo o que seria dito, visto e, principalmente, entendido. Nos cinejornais, 

oficiais ou censurados, a imagem de Getúlio Vargas era construída cuidadosamente, assim 

como a imagem de toda a estrutura governamental, do país e da FEB. Não havia espaço 

para questionamentos ou discussões de incoerência quando assim se mostrava a guerra, 

apenas espaço para a glorificação da ação brasileira e uma tentativa forçosa do governo 

de se associar à FEB. Mostrava-se ao público que a guerra existia e que o Brasil tomava 

parte do lado certo. Por conseguinte, esperava-se que os espectadores comprassem a 
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associação que faria, neste caso, com que o governo do Estado Novo também estivesse 

lutando pelo lado certo, minando a crescente insatisfação nacional com a situação da 

ditadura. 

 

O mesmo não poderia ser feito no campo da ficção, onde o governo teria seu controle 

diminuído ainda que contando com o aparelho censor: o filme de ficção atua direto no 

imaginário popular, que busca a identificação com o personagem da tela e fica exposto 

para interpretações. Seria impossível garantir que atores e técnicos, mesmo que 

comprometidos com o governo, extirpassem em absoluto a polêmica ditadura x 

democracia. Quando entramos no campo do irreal e do subjetivo, perdemos as garantias. 

O risco da transmissão da mensagem indesejada parecia mais controlado na estrutura 

ufanista dos cinejornais. 

 

Não se trata de afirmar que qualquer filme ficcional produzido na época da guerra dedicar-

se-ia a questionar o regime. O Brasileiro João de Souza é uma obra patriótica e 

inspiradora, que traz em seu enredo um marinheiro mercante que é demitido por brigar 

com nazistas em um bar brasileiro e acaba readmitido, para voltar a navegar por águas 

em guerra, quando os seus superiores compreendem que a violência se tratava de arroubo 

patriótico e democrático.35 Trata-se, portanto, apenas de constatar o medo que o Estado 

Novo sentia da contradição imposta pela criação da FEB e da possível perda de controle 

no terreno da ficção, optando por falar da guerra e tentar mobilizar a massa popular dentro 

do esquema censor, isso é, na inevitabilidade de se falar da Segunda Guerra Mundial, 

optou por fazê-lo de modo tutelado e seguro. 

 

Getúlio Vargas tentou reverter o questionamento e transformar a FEB em autopropaganda 

do regime, associando, portanto, ambos à imagem da democracia, da liberdade e da luta 

justa. Em seu discurso a bordo do navio americano que levaria o primeiro escalão 

brasileiro para lutar na Itália, em 30 de junho de 1944, Getúlio animou os quase cinco mil 

combatentes dizendo que o governo cuidaria de suas famílias no Brasil e que, em breve, 

eles próprios retornariam para ouvir “a palavra da pátria agradecida”.36 
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O destino vos escolheu para a missão histórica de fazer tremular, nos 

campos de luta, o pavilhão auriverde e responder com a presença do 

Brasil às ofensas e humilhações que nos tentaram impor.37 

 

É relevante notar que o Estado Novo procurou, em diversas áreas culturais e notadamente 

no cinema, cultuar heróis nacionais. O historiador André Barbosa Fraga, autor da tese Os 

Heróis da Pátria: Política Cultural e História do Brasil no Governo Vargas, estipula os 

vultos históricos escolhidos pelo governo, destacando três personalidades: Duque de 

Caxias, Barão do Rio Branco e Tiradentes. Muito embora nenhum filme de ficção tenha 

sido produzido sobre estes personagens, tratados constantemente pelas obras do Instituto 

Nacional de Cinema Educativo (INCE), é curioso notar que todos os vultos estavam 

mortos há décadas quando destacados e glorificados, incapazes, portanto, de representar 

qualquer perigo político ao governo. “Havia, durante a ditadura, uma preocupação de não 

permitir que outras pessoas ganhassem tanta projeção quanto o presidente, pelo risco de 

sobrepuja-lo em importância e facilitar a possibilidade de deposição de Vargas”.38 

 

Fraga destaca, ao mesmo tempo, que não deveria causar estranheza a não-produção de 

filmes ficcionais sobre a FEB por parte do governo, ressaltando a função dos dois 

principais órgãos que envolveram-se com cinema: o DIP, responsável pelo Cinejornal 

Brasileiro, era o órgão destinado a contar as atualidades e não dedicava-se à ficção; o 

INCE, dedicado à educação, não trabalhou temas contemporâneos e produziu poucos 

filmes ficcionais, devido principalmente aos altos custos envolvidos. 

 

Também é relevante notar que os grandes intelectuais do regime criticavam duramente o 

material audiovisual ficcional brasileiro, considerando-o pobre em qualidade técnica e 

artística. Por considerarem que a pequena indústria cinematográfica nacional não era 

capaz, assim, de fazer frente aos filmes estrangeiros, teóricos da política cultural varguista 

manobraram esforços para consolidar o filme documental como a expressão comunicativa 

do regime com as massas. Tomaim cita Pinheiro Lemos, crítico de cinema da Revista 
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Cultura Política, publicada pela imprensa estatal oficial, quando afirma que “a única 

orientação artística possível e legítima do cinema é no terreno do documentário”.39 

 

Concordando com a separação dos objetivos de ambos os órgãos e com seu modus 

operandi e compreendendo parte da visão oficial, é preciso destacar, no entanto, que as 

empresas particulares da época também não produziram filmes ficcionais sobre a FEB, 

muito embora produzissem longas-metragens de ficção com regularidade e efetivo bom 

público. Com o interesse da população pelo tema, é possível depreender que ao governo 

não interessava permitir a temática, sendo capaz de coibir tanto através da censura ao 

conteúdo quanto na restrição à película virgem, encarecida pela guerra. 

 

Os três vultos históricos mais destacados pelo Estado Novo, embora não fossem os únicos 

e tampouco contemporâneos, guardaram relação com o tema da guerra, como descreve 

Fraga: 

 

Dois fatores contribuem consideravelmente para explicar a seleção 

desses três personagens. [...] A apreensão generalizada naquele 

momento [da Segunda Guerra Mundial] tornou a defesa nacional, quer 

interna, quer externamente, fundamental, incentivando a emergência de 

um patriotismo de tom militarista junto à população, em especial a 

juventude, a quem se privilegiou como receptora desse discurso 

político. Esse contexto, sem dúvida, contribuiu e estimulou o Estado 

brasileiro a selecionar, entre os vultos consagrados da história do Brasil, 

aqueles que já teriam sido construídos tendo como bandeira, em seus 

respectivos períodos históricos de atuação, a mesma virtude cívica: a da 

dedicação e sacrifício da própria vida à defesa da Pátria.40 

 

Notamos, então, a associação de guerreiros, inconfidentes e diplomatas do passado à 

guerra do presente. No tempo presente, apenas o próprio Vargas poderia sofrer esta 

associação. Essa negação de heróis do presente nos remete à própria escolha do 

comandante da FEB, general João Baptista Mascarenhas de Moraes. 
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João Barone destaca que o general Mascarenhas de Moraes sempre estivera ao lado do 

governo constituído, tendo se oposto a Getúlio na Revolução de 1930 e defendido o 

mesmo Getúlio nos movimentos de 1932 e 1935. Lira Neto chama a atenção, além do 

espírito não-revolucionário do militar, para a ausência de veia política e para seu 

desconhecimento no meio civil: 

 

Não foram poucos os que se surpreenderam com a escolha de seu nome 

[do general Mascarenhas de Moraes] para comandar a FEB, missão que 

o próprio ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, se oferecera para 

desempenhar. Getúlio, entretanto, preferira confiar a função a um 

oficial de perfil discreto, pouco carismático e quase desconhecido do 

grande público, ex-comandante da 2ª RM, sediada em São Paulo. 

Evitava-se, assim, transformar Dutra ou qualquer outro chefe militar 

mais ambicioso, como Góes Monteiro, em herói nacional.41 

 

Lira Neto cita o próprio general Góes Monteiro, Chefe do Estado-Maior do Exército, que 

afirma: “O general que voltasse vitorioso da guerra, por menos que fizesse, estaria 

creditado para tomar conta do poder no Brasil”.42 

 

A frase ganha ainda mais significado quando observamos alguns detalhes da eufórica 

recepção popular dada aos pracinhas que voltavam vitoriosos, no segundo semestre de 

1945. Cássio dos Santos Tomaim narra a chegada do vitorioso comandante da FEB ao 

Rio de Janeiro: 

 

De triunfante nem mesmo a chegada do general João Batista 

Mascarenhas de Morais, Comandante da FEB, que deveria descer no 

Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde uma comitiva, 

incluindo seus familiares, o aguardava. Devido ao mau tempo o avião 

teve que descer na Base de Santa Cruz, muito distante do aeroporto, não 

dando tempo para o deslocamento das pessoas que aguardavam a 

chegada do vencedor de Monte Castelo [sic]. Ninguém o recebeu, nem 
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transporte à sua espera havia na base aérea.43 

 

João Barone reforça o desejo varguista de boicotar personalidades que pudessem 

representar divisão política, concorrência ao poder: 

 

[...] o cancelamento da recepção foi atribuído aos integrantes do 

governo, na conhecida estratégia de “desinflar” uma possível 

demonstração de força popular, vinda de qualquer vulto que pudesse 

significar uma ameaça política aos governistas. No dia 18 de julho, o 

general Mascarenhas se tornou um mero coadjuvante que assistia junto 

ao general Mark Clark o desfile de chegada do 1º escalão da FEB, na 

avenida Rio Branco, sob o comando do general Zenóbio da Costa. O 

presidente Getúlio Vargas era de novo o centro das atenções no 

palanque oficial do concorrido evento.44 

 

Por ocasião deste desfile, Barone chama a atenção para o fato de que os ex-combatentes 

que desfilaram diante das autoridades estavam todos desarmados, o que causou 

estranheza ao público que assistia a militares retornando de um violento combate no 

exterior. Concluiu-se que o governo receava que os veteranos da luta pela democracia 

resolvessem, após o desfile, marchar até o Palácio do Catete e depor o ditador que há 

quinze anos governava o Brasil. 

 

É importante notar, como consolidação do medo getulista que evocamos aqui como a 

primeira causa para a não produção de filmes ficcionais sobre a FEB, que a deposição de 

fato ocorreu. Em 29 de outubro de 1945 Getúlio Vargas foi deposto por um grupo de 

militares que mobilizaram tropas nas ruas. Os expoentes do movimento golpista foram o 

general Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra durante a atuação da FEB e candidato à 

eleição presidencial que ocorreria em 2 de dezembro; o general Góes Monteiro, Chefe do 

Estado-Maior do Exército durante a guerra; e o general Cordeiro de Farias, comandante 

da Artilharia Divisionária da FEB. Registramos, no entanto, que o grosso do contingente 

expedicionário, desmobilizado e disperso pela imensidão do território brasileiro, esteve 
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afastado da mudança de poder. Ainda assim, a existência deste precedente carregado de 

simbolismo é uma das causas diretas para o desencadeamento da ação armada, articulada 

pelo grupo militar de ex-aliados getulistas que receavam o cancelamento das eleições 

programadas. 

 

No pensamento de Max Weber, quando este procura conceituar os tipos de dominação e 

de poder ao passo que justifica-se a essência do Estado constituído, encontramos os 

elementos-chave para compor a equação simplificada: legitimidade da autoridade = poder 

+ consentimento.45 

 

Getúlio, no pós-guerra, ainda tinha poder, mas perdia a autoridade perante grande parte 

da população ao ver ruir sua legitimidade. Não devido ao fato de seu governo advir de 

um golpe de Estado. É importante ressaltar que a própria República no Brasil é fruto de 

um golpe de Estado. A legitimidade de Getúlio Vargas estava na berlinda pelo absoluto e 

cada vez mais marcante contraste que era um governo ditatorial de inspiração fascista 

enviar tropas para combater ditaduras fascistas, para lutar por liberdade e democracia. 

Getúlio, mais do que ninguém, conhecia este paradoxo e de todas as frentes sentia as 

pressões que culminaram no fim do Estado Novo. 

 

Este é, no período, o elemento-chave que afasta a FEB da seara ficcional, de percepção 

mais livre, emocional e possivelmente revolucionária e a atira ao documental 

propagandístico, fornecido pelo DIP na dosagem estatal maximamente controladora, isso 

é, reforçando a liderança inconteste de Vargas ao mesmo tempo que procura transferir sua 

imagem para o grupo dos democratas, encaixotando qualquer possibilidade narrativa que 

se desviasse minimamente que fosse da imagem oficial da participação do Brasil na 

Segunda Guerra Mundial e do papel de Getúlio Vargas nesta tropa antifascista. 

 

Salientamos, por fim, que o fundamentado medo de deposição do Estado Novo por parte 

da FEB que inspirou a imagem formal e o grande silêncio ficcional sobre a guerra não se 

limitou ao próprio presidente Vargas. 

 

O general Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra durante a existência da FEB e 
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oficialmente seu coordenador, esteve sempre antagonizado ao envio de tropas para o 

combate e ao general Mascarenhas de Moraes e aliado à ala germanófila do Estado Novo, 

assim como o general Góes Monteiro, Chefe do Estado-Maior do Exército durante a 

guerra e substituto do general Dutra no Ministério da Guerra quando este renunciou para 

se candidatar à presidência da República ao final de 1945. 

 

Quando a articulação militar depôs Getúlio em 29 de outubro de 1945, Góes Monteiro 

era o ministro e Dutra era o candidato – que logo sairia vitorioso nas eleições de 2 de 

dezembro. 

 

Este importante ponto esclarece o frequente questionamento que busca compreender 

porque, com o fim do Estado Novo e da consequente ameaça que a FEB poderia ser ao 

estado ditatorial, não teriam sido produzidos livremente os filmes sobre os feitos 

brasileiros na Europa. 

 

Tomaim cita Francisco Ferraz quando aduz que Dutra temia mais a FEB que o próprio 

Vargas. Muito embora o historiador discorde que a FEB representava uma ameaça para o 

Estado Novo, já que Getúlio gozava de relativo prestígio dentre os praças e os oficiais 

haviam sido dispersados, Tomaim concorda que os ex-combatentes representavam 

elevado risco para a candidatura de Dutra, que sabia que “jamais poderia fazer uso da 

FEB e de suas conquistas na Itália em sua campanha presidencial, sabia que raros seriam 

os oficias febianos que o apoiariam, mesmo dentro do Exército”.46 

 

Dutra, associado ao nazifascismo e antipatizado diante da oficialidade veterana, candidato 

com o apoio do ditador decaído, procurou diminuir o prestígio dos expedicionários desde 

a desmobilização na Itália até o retorno à caserna ou à vida civil, trabalho que continuou 

a ser operado por seu sucessor e companheiro ideológico, Góes Monteiro. 

 

No campo específico da presente pesquisa, no entanto, não acreditamos que o boicote de 

Dutra à FEB enquanto candidato tenha tido reflexo direto na produção cinematográfica. 

Apenas indiretamente, já que contribuiu para que a memória expedicionária fosse mais 

rapidamente esmaecida junta à população brasileira, prejudicando sua publicização. 
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Durante seu governo, entre 1946 e 1950, podemos, no entanto, vislumbrar maior 

relevância, já que o presidente Dutra deu continuidade à tarefa de apagar o brilho da 

vitoriosa Campanha da Itália, excluindo os veteranos da vida pública, de guarnições 

militares do eixo Rio-São Paulo e, consequentemente, esquecendo-os progressivamente 

no imaginário popular. 

 

A historiadora Carmen Lúcia Rigoni reforça a tese do isolamento dos veteranos que 

permaneceram na ativa do Exército, quando “no pós-guerra, os que ficaram no Exército 

tiveram inveja da repercussão da ação da FEB (dentro do Exército), então buscaram 

enterrar com uma pá de cal toda esta história da guerra. Existiu então uma cultura de 

silêncio sobre a FEB”.47 

 

CONCLUSÃO 

 

Resta evidente, abarcando todos os pequenos pedaços, perceber o papel central e 

absolutamente decisivo que o Estado brasileiro exerceu quando tratamos da escassa 

filmografia ficcional brasileira sobre a Segunda Guerra Mundial, notadamente no tocante 

à Força Expedicionária Brasileira, à Força Aérea Brasileira, às Marinhas de Guerra e 

Mercante e ao Corpo de Enfermagem. 

 

Na tradição estatista nacional, é comum que a estrutura do Estado secunde a iniciativa 

privada no campo cinematográfico. Neste caso específico, no entanto, revela-se ainda 

mais patente este poder. Por deliberado boicote, omissão, desmerecimento, desinteresse 

ou preconceito ideológico, a estrutura administrativa formal do Brasil, detentora de um 

gigantesco aparato de incentivo/coerção, prejudicou e ainda prejudica a existência destes 

filmes. 

 

Em segundo ponto encontramos razões de ordem privada e coletiva, certo desinteresse 

comum à população ordinária ou mesmo dificuldades técnico-orçamentárias. 

Entendemos, entretanto, que mesmo estas razões privadas revelam ecos e reflexos das 

ações do Estado brasileiro nesta toada do esquecimento. 

 

Com o presente trabalho, para além de conceituação e pesquisa teórica, buscamos o lado 
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prático, no sentido de colaborar com a ação efetiva. Estruturamos as principais causas 

político-sociais para este esquecimento cinematográfico primeiramente em um escopo 

cronológico. Ao fim, ordenamos nossas conclusões de modo a refletir qual o grau de 

importância que cada uma possui na atualidade, como cada segmento dificulta as 

produções de hoje, do tópico mais influente para o menos decisivo. 

 

1) O preconceito contra qualquer gênero de temática militar fortemente disseminado 

durante e após o Regime Militar, associado a um trauma comum a toda uma gama 

de posicionamentos ideológicos compartilhados pela imensa maioria da classe 

artística nacional; 

 

2) O boicote do governo de Getúlio Vargas (seguido pelo governo de Eurico Dutra) 

contra o tema pelo medo da associação da luta por liberdade e democracia no 

exterior em um país que viva sob a incoerência de uma ditadura. Apesar da 

distância temporal, a tática de sedimentar-se uma grande pedra sobre o assunto 

surtiu efeito prolongado, afastando a temática do pensamento nacional com o 

passar do tempo e resultando em maior distanciamento. Soma-se, como elemento 

secundário, o próprio desinteresse que o Estado Novo demonstrou pelo cinema 

ficcional. 

 

3) A irrealidade que a guerra representou para expressivos setores do povo brasileiro 

em geral, tornando-se uma distância mais significativa através do passar do 

tempo. Apesar das centenas de mortos e do envio de milhares de combatentes, a 

feliz ausência de combates e bombardeios em solo pátrio inevitavelmente resultou 

em uma percepção diferenciada do drama da guerra por parte dos povos 

americanos. 

 

4) As dificuldades de produção expressas em saber técnico específico e elevados 

custos para material histórico genuíno e réplicas exatas representam, em nosso 

entender, um ponto de relevância, mas o menos expressivo do grupo. Percebemos 

que este empecilho pode ser resolvido quase completamente quando a produção 

conta com a verba orçamentária necessária. As barreiras para obter esta verba 

estão intrinsecamente ligadas ao primeiro item. 

 



O conceito de que a biografia de um povo começa em seus antepassados e na história da 

própria Pátria é aqui ressaltado. O que a persistência deste esquecimento pode nos 

informar sobre o Brasil de hoje? Nesta segunda década do século XXI observamos uma 

mudança de tendência, com a produção de obras marcantes e com poder de penetração. 

A mudança, não por acaso, ocorre quando alguns dos elementos percebidos ao longo desta 

pesquisa começam a mudar, como a hegemonia do pensamento esquerdista no meio 

artístico e o valor que importantes setores sociais conferem à história militar. 

 

Imaginamos que o campo para a produção e a experimentação é vasto e convidativo. A 

possibilidade de estudar e contar a Segunda Guerra no cinema brasileiro é, também, a 

oportunidade de explicar e compreender quem fomos e quem somos enquanto sociedade. 


