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A BRIGADA DO DIABO 
 

 

 
Neste clássico filme de guerra estrelado por Wil-
liam Holden e Cliff Robertson, é mostrada a his-
tória da 1ª Brigada de Serviços Especiais, uma 
unidade constituída de americanos e canaden-
ses e que teve destacada atuação no front itali-
ano durante a 2ª Guerra Mundial. A unidade cau-
sou tal impressão nos inimigos que foi alcunhada 
de "Brigada do Diabo" pelos alemães (também 
era conhecida como "The Black Devils").  
William Holden interpreta o Coronel Robert Fre-
derick, encarregado de transformar um bando de 
recrutas renegados numa unidade de combate 
de elite, destinada a lutar na Noruega.  
O filme consome mais de uma hora apenas com 
a formação e treinamento da brigada (da mesma 
forma que em "Nascido para Matar" e "Tempo de 
Glória"), onde os americanos são retratados 
como um bando de desordeiros em oposição aos 
disciplinados canadenses, que teriam lutado em 
Dunquerque (?). Enfim, a unidade acaba indo 
para a Itália, onde suas diferenças são aplaina-
das em combate. O filme ignora completamente 
que a unidade esteve nas Aleútas antes de ir 
para o Mediterrâneo e que era formada por vo-
luntários. As cenas de ação se baseiam na espe-
tacular tomada do Monte la Difensa, a 06/12/43.  
Apesar de seus pecados, "A Brigada do Diabo” 
não deixa de ser um bom entretenimento. 
 

FICHA TÉCNICA:  

Título Original: “The Devil's Brigade”.  

Elenco: William Holden, Cliff Robertson e Vince Edwards.  

Diretor: Andrew V. McLaglen.  

Ano: 1968.  

Classificação do SOMNIUM:  

   

CURIOSIDADES: 

- Também foi comercializado no Brasil com o nome de “A Brigada do Mal”.  



- Veteranos da Brigada tem se encontrado a cada ano, desde 1945, em Montana, no seu 
antigo campo de treinamento. 

- As filmagens foram feitas em Utah. As cenas de batalha foram filmadas nas montanhas 
Wasatch. 

- Robert T. Frederick, o comandante da Brigada, tinha um bigode na vida real, mas William 
Holden recusou-se a deixar o bigode crescer ou usar um falso. No entanto, um ano depois, 
ele aceitou usar um bigode falso em “Meu Ódio Será Sua Herança” (1969). 

- O Departamento de Defesa americano providenciou 300 membros da Guarda Nacional 
de Utah para servirem como figurantes no filme.  

- A 05/02/2015, os membros sobreviventes da Brigada receberam a Congressional Gold 
Medal, a mais alta condecoração civil, por seus serviços na 2ª Guerra Mundial. 

- Os dois atores que interpretam oficiais canadenses nesse filme haviam antes interpretado 
futuros Presidentes dos Estados Unidos em serviço militar. Harry Carey Jr. foi Dwight D. 
Eisenhower como um cadete de West Point em “A Paixão de uma Vida” (1955) e Cliff Ro-
bertson foi John F. Kennedy como um tenente da US Navy em “O Herói do PT-109” (1963). 

- O filme conta com alguns dos mais famosos boxeadores de Utah: Gene Fullmer (campeão 
mundial dos pesos médios), Don Fullmer (campeão americano dos pesos médios) e Rex 
Layne (que desafiou Rocky Marciano pelo título mundial dos pesos pesados). 

- As cenas de esqui foram filmadas na estância de esqui Solitude, usando a Patrulha Naci-
onal de Esqui de Brighton e alguns membros de suas famílias. 

 

FUROS:  

- Todo o material do filme é de origem americana, inclusive as peças de artilharia "alemãs", 
que são obuseiros americanos M1A1 de 75 mm. 

- Quase todos os atores na ocasião já eram muito velhos para interpretar soldados. 

- A bandeira canadense mostrada na cerimônia perto do fim do filme só foi adotada em 
1964. Ao tempo do filme, o Canadá ainda usava a “Union Jack" modificada. 

- No mapa no escritório do Coronel Frederick, pode ser observado que a Alemanha é divi-
dida entre Alemanha Ocidental e Oriental e a Polônia está com as fronteiras pós-1945. 

- Na festa de aniversário na Itália, todos estão bebendo latas de cerveja Miller High Life 
Beer dos anos 1960. 

- Durante o voo de reconhecimento sobre Santa Lia, dois caminhões da década de 1960 
podem ser vistos em um pátio e há antenas de televisão em diversos telhados.  

- Um dos aviões vistos no filme é um Cessna L-19 Bird Dog, que voou pela 1ª vez em 1949. 

- O equipamento de couro usado pela Brigada no filme (botas, coldres de pistola, etc.) é 
preto, o qual não foi adotado pelo Exército dos EUA até o final da década de 1950. 

- Todos os oficiais americanos, quando usam gravatas, estão usando gravatas Green Army. 
Eles deveriam estar usando gravatas cáqui, pois o Green Army não foi adotado até bem 
depois da Segunda Guerra Mundial. 



- As notas de dólar utilizadas pelos jogadores são claramente seladas em verde, do Federal 
Reserve, após 1963. 

- Quando os canadenses chegam pela primeira vez precedidos por uma banda de música, 
em um momento cessam os tambores, mas o som deles continua. 

- Na sequência da briga do bar, as marcas de cerveja são claramente visíveis nas paredes. 
Algumas são em neon e nenhuma está de acordo com a época. Até o início dos anos 90, 
a cerveja de Coors só estava disponível no Colorado, não em Montana. A marca da Lucky 
Lager tinha design de 1960. 

- Na marcha de 30 milhas, quando os homens atravessam o rio, uma equipe de câmera 
pode ser vista na ponte do lado esquerdo por alguns segundos. 

- Embora as insígnias de setas cruzadas usadas no filme pela 1ª Brigada de Serviços Es-
peciais fossem corretas, as boinas vermelhas eram pura ficção. Todos os membros da 
unidade eventualmente usaram uniformes do Exército dos EUA com botas para paraque-
distas e ombreiras de trançados vermelhos, brancos e azuis. 

- O Major Crown informa ao Coronel Frederick que ele e muitos dos seus canadenses lu-
taram em Dunquerque. Na verdade, apenas um batalhão canadense do Regimento Has-
tings e Prince Edward serviu na França em 1940 (não o PPCLI1 como visto no filme). Além 
disso, ele nunca chegou nem perto de Dunquerque, sendo evacuado através de Brest. 
Embora seja possível a Crown e alguns homens terem servido diretamente com os britâni-
cos, a afirmação de que muitos dos canadenses estavam em Dunquerque é improvável. 

- O verdadeiro assalto ao Monte la Difensa ocorreu no escuro da noite, não no início do dia. 

- Os créditos de abertura do filme mostram a data de direitos autorais MCMXLVIII em alga-
rismos romanos, cujo significado é 1948. A data correta em algarismos romanos deve ser 
MCMLXVIII, o que significa de 1968. 

- Quando os alemães são capturados no chuveiro e trazidos com toalhas, os ângulos da 
câmera que se seguem revelam que eles estão vestindo roupas íntimas sob as toalhas. 

- Quando o Major Crown se aproxima de um grupo de soldados alemães e de um oficial 
que se rendem perto do final do filme, os soldados estão com as mãos levantadas, mas o 
oficial fica com as mãos atrás das costas – sem que ninguém exija que ele as levante. Esta 
é uma violação do procedimento normal e do bom senso. 

 

                                                 
1 Princess Patricia's Canadian Light Infantry. 


