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O COMBATE 
 

 

 
Em 1944, jovem deixa para trás sua casa, sua 
família, seus sonhos e o que poderia ter sido um 
grande romance para servir ao seu país na 2ª 
Guerra Mundial. Este é o tema central de “O 
Combate”, baseado nas memórias de um vete-
rano da 94ª Divisão de Infantaria americana. Iro-
nicamente, esta foi uma das divisões que menos 
foi empenhada na guerra (posso citar de memó-
ria umas 50 que tiveram participações mais efe-
tivas). E, ao contrário do que diz a sinopse ame-
ricana, ela não lutou na Batalha das Ardenas. 
É um filme despretensioso, mas muito bem reali-
zado, com respeito, seriedade e competência, 
sem exageros, absurdos, estereótipos ou patrio-
tadas. “O Combate” mostra a ação de seu prota-
gonista durante os meses finais da guerra, envol-
vido em dramas pessoais e combates. O filme 
faz a apologia do soldado simples, que luta para 
se manter vivo e que só pode contar com seus 
companheiros. 
Um ponto positivo é a identificação de unidades 
reais, incluindo os 302º e 376º Regimentos da 
94ª Divisão e os 110º e 111º da 11ª Divisão Pan-
zer (a dublagem pisa na bola no início se refe-
rindo ao 94º “Batalhão”, mas depois se redime). 
O equipamento está notavelmente correto, em-
bora o Panzer IV que aparece no filme pareça ter 
saído de um videogame. 
Enfim, “O Combate” não é nenhum “blockbuster”, 
mas não decepciona e, podem ter certeza, des-
banca muita porcaria por aí que ganhou até prê-
mios da Academia de Artes e Ciências Cinema-
tográficas de Hollywood. 

 

FICHA TÉCNICA:  
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Classificação do SOMNIUM:  

 

CURIOSIDADES: 

- O filme é baseado na experiência de combate de Don Smith, o pai do diretor. 

- O filme foi rodado no Estado do Oregon. 

FUROS: 

- Numa tomada do soldado morto diante da trincheira, o dito cujo move o rosto e a boca 
descaradamente e a cena não foi cortada na edição – certamente, o responsável papou a 
maior mosca nessa. 

- O Panzer IV (na cor errada) que parece saído de um videogame. 

- Na imagem de fundo do menu do DVD aparecem soldados americanos ambientados no 
Vietnã. 

 
 


