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9º PELOTÃO 
 

 

 
Sucesso nos cinemas russos, “9º Pelotão” é um 
filme baseado numa ação real ocorrida durante a 
desastrosa aventura soviética no Afeganistão. No 
final dos anos 80, um grupo de jovens russos se 
apresenta para o serviço militar e, após rigoroso 
e dramático treinamento, são enviados para o 
país dos talibãs, onde enfrentam sangrentos com-
bates. 
Esta é a estória de “9º Pelotão”, um excelente 
filme de guerra russo. Embora não nos apresente 
nada de novo (de fato, há momentos em que você 
juraria que está no Vietnã!), a obra é realizada 
com eficiência e a mensagem antibelicista é muito 
clara: não importa a nacionalidade, guerra é uma 
merda! 
A atuação de todo o elenco é excelente (o diretor 
também atua, como o sargento Khokhol), a foto-
grafia é maravilhosa e os equipamentos são no-
táveis, com particular atenção aos helicópteros 
Mil Mi-24 “Hind”, blindados BTR, tanques T-72 e 
até lança-foguetes, entre outros. Os efeitos espe-
ciais, porém, deixam a desejar. 
Um aspecto particularmente interessante é que 
frequentemente é mencionada a palavra “Deus” 
(o comunismo ateu já havia morrido em 1989?) e 
há referências sutis aos EUA (numa cena, por 
exemplo, um soldado é chamado de “Rambo”). 
Enfim, este é um ótimo filme, digno de frequentar 
as coleções dos aficionados do gênero. 
P.S. – Ignorem a bobagem escrita na capa (No 
estilo de “Platoon” e “Apocalypse Now”). Ele até 
pode ser comparado ao primeiro (embora eu ache 
“Platoon” melhor), mas não tem nada a ver com o 
segundo. 
 

FICHA TÉCNICA: 

Título Original: “9 Rota”. 

Elenco: Aleksei Chadov, Fyodor Bondarchuk, Mikhail Yevlanov, Ivan Kokorin, Artyom Mi-
khalkov e Konstantin Kryukov. 

Diretor: Fyodor Bondarchuk.  

Ano: 2005.  

 

 



Classificação do SOMNIUM:  

 

 

CURIOSIDADES:  

- Na realidade, apenas 6 dos 39 soldados soviéticos na tal colina 3234 foram mortos, en-
quanto, do outro lado, mais de 200 afegãos morreram. 

- Veteranos dessa ação foram consultados e alguns se tornaram personagens do filme. 

- Cerca de 2.000 figurantes participaram desse filme. 

- Foi o filme de maior bilheteria na Rússia pós-comunista, gerando US$ 7.700.000,00 em 
apenas cinco dias. 

- O DVD doméstico desse filme foi o mais vendido até então (2005) na história do cinema 
pós-URSS.  

- É o primeiro filme na Rússia pós-comunista a ultrapassar a marca de US$ 20 milhões nas 
bilheterias. 

- O filme teve a chancela dos presidentes da Ucrânia e do Uzbequistão. 

- O título em inglês é “9th Company” (9ª Companhia). Por incrível que pareça, o título em 
português está mais correto, pois os efetivos envolvidos e todo o desenrolar do filme nos 
mostra que se trata realmente de um pelotão e não de uma companhia. 

- Antes do filme ser rodado, os jovens artistas conheceram os veteranos da Guerra do 
Afeganistão – os verdadeiros soldados do 9º Pelotão. Alguns foram apresentados aos pró-
prios personagens que iriam representar. 

 

FURO: 

- A batalha teve lugar em janeiro, não nos meses de verão como aparece no filme. 

 


