
ARTIGO 

 
 

 
 

O CINEMA DURANTE A 2° GUERRA MUNDIAL 

 

NETO, Daniel Felício Nogueira1 
MENEZES, Leonardo Pereira2 

daniel.felicio182@gmail.com 
 

RESUMO  

 

O presente trabalho busca debater sobre os efeitos da 2° Guerra Mundial no cinema 
da época, com a finalidade de mostrar as mudanças ocorridas nos filmes, que 
tornaram-se a belle époque do Cinema. Desde o início da Primeira Guerra Mundial, 
as nações, como Estados Unidos da América, Alemanha, França, Inglaterra e União 
Soviética já usavam o cinema como plataformas de propaganda e doutrinamento, 
mas foi na Segunda Guerra, que as propagandas passadas através dos filmes 
começaram a ser sistemáticas e generalizadas, além de terem uma forte intervenção 
do Estado, fosse ele democrático ou totalitário. Para a realização deste artigo foi 
necessário ler artigos e livros que abordassem não só o cinema hollywoodiano da 
época, mas também entender o cinema europeu, como o alemão e o britânico, e 
como se portavam diante da guerra. Com os livros foram entendidos os diversos 
modos que o governo estadunidense usou para poder influenciar a sociedade 
americana, e também latina, a estabelecer uma relação aliada aos EUA, levando em 
conta que o mercado europeu estava bloqueando a divulgação dos filmes 
hollywoodianos em seu continente. O método de pesquisa também contou com a 
análise de alguns filmes da época que se tornaram grandes ícones do cinema, como 
o clássico “Casablanca”, o infantil “Alô Amigos”, “Você já foi a Bahia?” e o sombrio 
“Füher’s Face”.  
Apesar das ficções demonstrarem preocupação em não iludir as pessoas sobre o fim 
da guerra, muito autores ainda buscavam lançar romances e mostrar uma forte 
posição relacionado ao cinema antiguerra. Já outros autores optavam por mostrar a 
realidade da Guerra, mostrando toda a brutalidade dos conflitos, mas também 
promovendo a ideia da necessidade de evitar uma Terceira Guerra Mundial. Assim, 
foi construído o “Cinema de Guerra”, que definiu a metodologia da indústria 
cinematográfica até os dias atuais e ainda que não elimine vidas, os meios de 
comunicação, em especial as imagens em movimento, desempenham uma frente de 
batalha crucial na guerra. 
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INTRODUÇÃO  

Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, o governo norte-

americano, então liderado pelo presidente Franklin Roosevelt, teve que encontrar 

maneiras de disseminar a posição dos Estados Unidos na guerra. A política cultural, 

em especial Hollywood, era famosa mundialmente por suas produções 

cinematográficas. Partindo deste pressuposto, como o cinema teve que se adaptar a 

Segunda Guerra Mundial para influenciar a sociedade? 

De todas as formas de conquistar apoiadores a ideologia norte-americana da 

Segunda Guerra Mundial, Hollywood foi um dos aspectos mais favoráveis ao 

governo. A indústria cinematográfica era conhecida mundialmente e basicamente 

tudo o que lançava era sucesso de bilheterias. Neste aspecto, Hollywood começou a 

buscar a empatia da população por atores e atrizes, a fim de arrecadar uma enorme 

bilheteria mundial, investir em novos modelos de grandes produções 

cinematográficas e embasar a política da “Boa Vizinhança” em relação aos países 

aliados aos EUA. 

Neste período Hollywood inicia uma intensa produção antinazista, e também 

contra os japoneses, em geral mostrados como suicidas. No campo do 

entretenimento, destacou-se Walt Disney, com suas animações “didáticas”, que 

pregavam a ideologia sistêmica capitalista e espalhavam o terror do regime nazista, 

como em “Education for Death”, de 1943, além da criação do gênero western3. Nesta 

mesma época também surgiram clássicos, como Casablanca (1942). Por mais que 

pertencesse a grupos privados, Hollywood estava plenamente a serviço do Governo 

Americano. 

 Para a realização do projeto, a leitura de artigos e livros relacionados com o 

tema e assunto em questão, foi essencial para a concepção da fundamentação da 

                                                 
3O western foi um gênero cinematográfico americano baseado no passado da própria América, que, 
além de ajudar a entender a mentalidade do povo americano, nos ajuda a entender a própria historia 
do cinema. 
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pesquisa. Para que a convicção fosse consolidada, as citações extraídas dos 

autores, Leite (2002); Metz (1972); Defleur (1993); Furhammar (1976); Gil-Montero  

(1994); e Paris (1987), foram crucias para o esclarecimento do estudo. 

Para cumprir com o objetivo da pesquisa também foi necessário realizar a 

análise semiótica de filmes que estamparam a ideologia americana durante a 

Segunda Guerra. Dentre os títulos estão os clássicos Casablanca, Você Já Foi a 

Bahia?, Alô Amigos, O Grande Ditador, A Face de Führer e o documentário Porque 

Nós Combatemos. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICOMETODOLÓGICA 

 

No final da década de 1930, a indústria cinematográfica norte-americana era 

absoluta. Hollywood produzia mais filmes do que todas as outras indústrias 

cinematográficas do mundo. Em 1938, enquanto a União Soviética realizou 41 

produções, nos Estados Unidos foram gravados 448 filmes. Apesar das diversidades 

dos gêneros e das inúmeras variações, os filmes de propaganda política produzidos 

em Hollywood nas décadas de 1930 e 1940 possuíam, geralmente, a seguinte 

fórmula: em primeiro lugar, o espectador era apresentado a um cenário calmo e 

harmonioso onde se identificava imediatamente; logo depois, este local era 

ameaçado por forças estrangeiras que tinham o intuito de destruí-lo; no final, eram 

feitos atos heroicos para evitar que aquele mundo fosse destruído. Essa fórmula 

mostrou-se essencial para a obtenção de ótimas bilheterias. 

 
“A grande semelhança entre filmes de propaganda e sucessos de bilheteria 
não deve surpreender muito. O reforço de atitudes estabelecidas é um fator 
importante no condicionamento de respostas. O ramo de negócios, 
destinado a satisfazer o público de cinema, segue as normas estéticas, 
religiosas e políticas que entende ser as preferidas pelos espectadores. 
Julgando a partir da reação das bilheterias, os fatores ideológicos 
desempenharam uma parte significativa no sucesso conseguido” 
(FURHAMMAR, 1976, pág. 52) 
 

Mesmo com todo este novo cenário criado por Hollywood, é necessário 

destacar que as produções no período da Segunda Guerra não acabaram com o 

estilo naturalista, muito comum na linguagem cinematográfica hollywoodiana desde 
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a década de 1920. Entretanto, os aspectos de contar histórias deviam ser mudados 

com o objetivo de chamar a atenção do púbico para que pudessem ver o quão 

heróico é defender o lugar que ama, neste contexto, os Estados Unidos da América. 

O aspecto mais saliente dessa experiência norte-americana foi a junção entre 

os objetivos políticos do governo, que na época tinha o Franklin Roosevelt no poder 

norte-americano, e os interesses da indústria cinematográfica. Com isso, era 

possível atingir a maior quantidade possível de público, tornando-se imperioso 

transformar filmes de propaganda em grandes sucessos de bilheteria e proporcionar 

altos lucros para as maiores companhias de filmes da época.  

As produções cinematográficas tinham o papel de instilar solidariedade aos 

aliados e ódio aos inimigos, e até mesmo alguns generais das Forças Armadas 

pediam a produção de documentários cinematográficos abordando este tema.  

 
“A época que precedeu a guerra nos Estados Unidos inspirou tanto 
escapismo como patriotismo. A maioria das pessoas considerava o cinema 
uma distração contra a ameaça de guerra. O cinema era uma poderosa 
arma de propaganda, e os produtores deviam ao mesmo tempo agradar as 
inclinações escapistas do público e o amor ao país, oferecendo-lhe filmes 
vistosos, patrióticos e, inevitavelmente, rendosos” (GIL-MONTERO. 1994, p. 
117).  
 

A junção do cinema com as Forças Armadas então tinha o dever de explicar 

para a sociedade norte-americana o porquê da participação dos EUA na Segunda 

Guerra Mundial. Um exemplo disto é um documentário “Porque Nós Combatemos”, 

do diretor Frank Capra, lançado entre 1943 e 1944. A intenção do documentário foi 

esclarecer a opinião pública da população norte-americana, ao guiar as emoções do 

público através de emoções baratas e apelativas. Dentre outros filmes e séries com 

a mesma temática estão “As aventuras de Sherlock Holmes”, que colocava sua 

inteligência a serviço da causa aliada contra os nazistas; e até mesmo o Pato 

Donald, que enfrentou o terror nazista em “A Face do Fuhrer”. 

Na década de 1940, o gênero “Western” foi enaltecido. Com isso, os filmes 

começaram a associar o heroísmo norte-americano com as características 

tradicionais dos filmes de faroeste, com a presença de homens solitários, fortes e 

silenciosos que cavalgam pelas pradarias em defesa de pequenos agricultores 

ameaçados. É o caso do filme “Os Brutos Também Amam”. 
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O western foi o responsável pela cristalização do imaginário de Velho Oeste, 

local de fusão de distintas regiões dos Estados Unidos. O cowboy tornou-se um 

legítimo estadunidense quando se transformou em um símbolo do oeste selvagem, 

legendário e folclórico. Outra característica de alguns filmes era o sentimentalismo 

que manifestava-se de diversas maneiras, entre elas, a recuperação do vilão pelo 

amor da heroína ou no amor de seu cowboy por seu cavalo. Foi nesse gênero que 

surgiu a imagem da mulher redentora hollywoodiana, capaz de redimir o herói de 

toda sua violência e colocá-lo na ordem da paz e do amor. O gênero western, que 

começou a cair no ocaso quando seu código de honra e as suas regras mostraram-

se defasadas da realidade do mundo que mudava seu formato com passos cada vez 

mais ligeiros. 
A Segunda Guerra Mundial influenciou a realização de filmes de guerra em 

Hollywood, muitos deles como propaganda da participação americana no conflito. No 

entanto, isso foi um fenômeno passageiro ao período, fazendo que a queda 

experimentada western pudesse influenciar outros países. Dentre estes filmes está o 

icônico “Casablanca”, que com o seu sucesso de crítica e bilheteria, demonstrou a 

eficácia do modelo hollywoodiano: o êxito da colaboração entre a propaganda 

política e as necessidades da indústria cinematográfica. Segundo o crítico Sérgio 

Augusto, há romances feitos para as mulheres e política para os homens. “Ter sido 

lançado 18 dias após a invasão do norte da África pelas tropas aliadas foi outro fator 

que contribuiu para a mitificação quase instantânea de Casablanca”, comentou o 

crítico. 
Na estética de Casablanca, o diretor, Michael Curtiz, juntou os elementos 

típicos do cinema expressionista alemão com componentes clássicos do cinema 

hollywoodiano. Essa combinação deu à trama um ambiente noir4 e condicionou os 

personagens a vivenciarem conflitos entre a crença em valores e os impulsos 

provocados pelos sentimentos e desejos. Não é por acaso que os componentes 

mais significativos de Casablanca são contrastes: guerra/amor, nazismo/liberdade, 

desprezo/respeito, frieza/ardor, traição/lealdade, submissão/rebeldia, covardia/ 

                                                 
4 A expressão foi aplicada pela primeira vez a um filme pelo crítico francês Nino Frank, em 1946, por 

analogia com os romances policiais. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nino_Frank&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1946
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
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heroísmo e egoísmo/altruísmo 

Por mais que pertencesse a grupos privados, Hollywood esteve 

completamente a serviço do Governo americano durante a Segunda Guerra Mundial. 

Na época, o presidente norte-americano, Franklin Roosevelt, estava implantando a 

política da boa vizinhança entre os países aliados aos Estados Unidos, com o intuito 

de mostrar amizade e pacificidade para ganhar confiança e simpatizantes à nação 

norte-americana. Este fato refletiu também nos filmes de Hollywood, onde em vários 

filmes pode-se notar os personagens principais visitando lugares e viajando pelos 

países aliados aos Estados Unidos durante a guerra. 

 
“A boa vizinhança foi o ponto de partida para o governo norte-americano 
iniciar a sua diplomacia cultural. [...] Esse tipo de intervenção nos assuntos 
ligados a cultura foi um capítulo essencial da ação intervencionista, 
colocada em prática pela administração Roosevelt e resumida na célebre 
expressão New Deal5” (LEITE, 2002, p. 62).  
 

Durante a Segunda-Guerra, a política da “Boa Vizinhança”, implantada pelo 

presidente Roosevelt para ganhar mais seguidores não só nos Estados Unidos, mas 

também em toda a América. Com esta política, as repúblicas formariam um sistema 

constituído por interesses culturais, políticos e econômicos. 

Diante disso, os filmes apresentavam os personagens principais viajando para 

os países aliados, conhecendo a cultura e as paisagens dos pontos turísticos locais. 

As linhas principais da política da Boa Vizinhança era o abandono das práticas 

intervencionistas; o reconhecimento da soberania dos estados latino-americanos e a 

cooperação mútua para o bem estar para os povos americanos. Hollywood procurou 

compensar a perda do mercado europeu, bloqueado pela expansão nazista, 

aproximando-se da América Latina. 

 
“O filme de cinema nunca esteve mais do que marginalmente ligado à 
apresentação ao conteúdo publicitário comercial na acepção direta. E, 
apesar de ocasionalmente os filmes lidarem com temas política ou 
socialmente significativas, não têm sidos ligados amiúde (pelo menos na 
sociedade norte-americana) para defender publicamente ideologias 
políticas” (DEFLEUR E BALL-ROKEACH. 1993, p. 79). 
 

                                                 
5 Nome dado à série de programas implantadosnos Estados Unidos entre 1933 e 1937, sob o governo 
do Presidente Franklin Roosevelt, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-
americana. 
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Um dos filmes embasados nesta política é clássico da Walt Disney, “Alô 

Amigos” (1942). O filme conta com quatro personagens, Pato Donald, Pateta, o 

Aviãozinho Pedro e Zé Carioca, que se divertem em quatro partes principais. 

Primeiramente, Pato Donald é um turista americano que embarca em uma viagem 

pelo Peru. Em seguida, Pedro, um aviãozinho que trabalhas nos correios, viaja pelo 

Chile enfrentando as fortes tempestades dos Andes. Depois, Pateta é um típico 

cowboy americano que é incorporado no papel de um gaúcho Argentino, e por 

ultimo, o recém-criado Zé Carioca, que é o anfitrião de Pato Donald no Rio do 

Janeiro. Os dois andam som de “Aquarela do Brasil” e “Tico-tico no Fubá” enquanto 

Zé Carioca apresenta ao seu novo amigo todas as paisagens dos pontos turísticos 

da cidade, com varias partes mostrando e falando sobre o carnaval brasileiro e com 

Zé Carioca ensinando Donald a sambar. Deste encontro surgiu o clássico “Você já 

Foi a Bahia?”, em que Zé Carioca recepciona Pato Donald em uma viagem pelo 

estado nordestino, também ao som de grandes clássicos da música brasileira. 

Dentre este contexto, a presença da semiótica nos filmes é gritante. Nos 

filmes que englobam a América Latina é possível averiguar que o continente é 

estilizado como único, sem fronteiras, como se todos os países fossem unidos e 

representassem uma força só. Além deste aspecto, os filmes ainda retratam os 

norte-americanos entrando em trapalhadas por não entenderem a cultura local, 

porém sempre encantados com a parte latina do continente.  

 
 “Embora assistir um filme seja assistir um fenômeno coletivo, é uma 
experiência individual para cada espectador. Não se permite que nada 
interfira entre o indivíduo e a ação na tela” e, é justamente “este domínio tão 
direto sobre a percepção que têm o poder de deslocar multidões.” (METZ,C. 
1972, p. 17). 
 

Junto com Mickey Mouse, Donald é o personagem mais popular da Disney na 

América Latina. Com isso é possível verificar o aspecto do significado e do 

significante nos filmes, tendo em vista que os filmes possuíam um significado com 

vários significantes para que a intenção de simpatizar o público com os aliados dos 

EUA fossem cumpridas com sucesso. Também vale ressaltar que a mensagem era 

passada diretamente para o telespectador sem nenhuma interferência, devido ao 
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seu formato de exibição, já que as mensagens poderiam significar várias coisas, 

dependendo do espectador. 

Ao ter como ponto de partida a cultura, os Estados Unidos viram em Hollywood, 

uma maneira de disseminar sua política e buscar o apoio da comunidade americana 

em relação a posição do governo norte-americana. 

 
“Visando contribuir para o sucesso das estratégias de sua política externa, o 
governo convocou os artistas de Hollywood para desempenhar um papel 
tão onírico como o interpretado nas telas de cinema, o de embaixadores 
informais, com missão de viajar pelos países sul-americanos e, desta forma, 
contribuir para propagação do american way of life6,estreitando os laços de 
amizade entre os Estados Unidos e América Latina”. (LEITE, 2002, p. 63) 
 

Definido a estratégia a ser seguida, foram analisados dentre os artistas 

americanos aqueles que poderiam obter maior sucesso devido a sua popularidade. 

Artistas foram convocados para participar do esforço de guerra. Grandes nomes 

pegaram em armas e lutaram nos campos de batalha, como Clark Gable. Outros 

fizeram parte do esforço de guerra hollywoodiano, como Marlene Dietrich e Carmem 

Miranda. John Wayne, por exemplo, virou herói de guerra na memória dos 

espectadores, sem ter dado um único disparo durante a guerra. Havia também as 

Cantinas de Hollywood, que uniam oficiais, soldados e artistas em uma cavalariça 

alugada por Bete Davis. A iniciativa virou um filme: "Um sonho de Hollywood". Os 

atores lavavam pratos e serviam os soldados para transmitir a ideia de união. 

 
“A preocupação de Roosevelt com a crescente a Alemanha nazista era 
grande. A viagem de estrelas de Hollywood à América Latina e aos países 
aliados fazia parte dos trabalhos do Departamento de Assuntos 
Interamericanos, recém-criado pelo presidente Roosevelt” (LEITE, 2002, p. 
63). 
 

Num lado mais lúdico, Walt Disney e sua empresa formaram um grande 

veículo privado para propaganda governamental, desde o Pato Donald explicando a 

importância de pagar impostos em The Spiritof ’43, até o Pato Donald ridicularizando 

o nazismo em A Face de Führer’. Num lance mais “sério” tem o Education for Death 

                                                 
6 O american way of life (ou 'estilo de vida americano') foi desenvolvido na década de 20, amparado 
pelo bem-estar econômico que desfrutavam os Estados Unidos. O sinal mais significativo deste way 
of life é o consumismo, materializado na compra exagerada de eletrodomésticos e veículos. 
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(1943). Estas duas últimas animações são sobre uma criança no regime nazista, de 

1943. Os desenhos bem sombrios para crianças segundo os padrões de hoje. 

Em 1941, a Disney começa sua peregrinação pela América Latina e com a 

produção de seus filmes, o primeiro titulado de “Alô Amigos”, onde os personagens 

viajam pelo Chile, Venezuela, Argentina e Brasil. A popularidade de seus 

personagens teve tanta repercussão que nos anos seguintes a Disney produziu 

vários filmes como diz o site Universo HQ (2008): “A partir daí, as criações de Disney 

participaram de vários longas e curtas-metragens de animação com propaganda de 

guerra, como A Face do Führer, estrelada pelo Pato Donald”.  

Desde então, a colaboração do exército e órgãos governamentais à indústria 

do cinema americano tem sido constante, pautando filmes e utilizando o cinema 

como potente arma de propaganda das ideias e políticas do governo. O objetivo 

principal é o uso da credibilidade e “isenção” do cinema e mídia privados para 

fomentar propagandas pró-sistema. 

Em 1941, foi formada uma associação independente de voluntariado religioso, 

de caridade e outros para promover as forças armadas nos Estados Unidos. Essa 

associação organizava eventos de lazer para os militares, sendo que muitas 

atividades envolviam a visita de artistas famosos da época. "Eu nunca havia 

dançado com uma celebridade, então queria que ela se sentisse especial, mas logo 

que eu pensei nisso, parecia exatamente como as garotas que havia visto na terra 

natal”, falou um soldado no evento organizado pelas Forças Armadas, quando 

conheceu a atriz americana Donna Reed. 

Além de Donna Reed, atrizes como Rita Hayworth, Marlene Dietrich, Bette 

Davis, Judy Garland, Lauren Bacall e muitas outras da era dourada de Hollywood 

viajavam milhares de quilômetros para assinar fotografias, cantar, dançar e fazer 

com que os soldados se sentissem, mesmo que por pouco tempo, em casa. 

Charles Chaplin também fez parte de um dos artistas que se envolveu em prol 

da defesa da ideologia norte-americana. Em 1940, Chaplin fez uma paródia 

escancarada de Adolf Hitler no filme O Grande Ditador, seu primeiro filme falado. Em 

uma das cenas, o personagem Adenoid Hynkel faz embaixadinhas com o globo 

terrestre. O filme acabou proibido na Alemanha. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve o propósito de analisar a influência da Guerra no cinema e do 

cinema na guerra, tendo como ponto de partida a Segunda Guerra Mundial e a 

disseminação da ideologia norte-americana em relação ao conflito através da política 

de cultura da indústria cinematográfica hollywoodiana. Dentre estas políticas está o 

envolvimento do governo estadunidense com o cinema, que resultou na criação do 

gênero western, onde os personagens principais eram os heróis que salvavam 

trabalhadores ameaçados, e também a inovação dos roteiros dos filmes, que 

passaram a contar histórias deviam chamar a atenção do púbico para que pudessem 

ver o quão heróico é defender o lugar que ama, no contexto, os Estados Unidos da 

América. 

 Os filmes também divulgavam a prática da política da “Boa Vizinhança” entre 

os aliados norte-americanos nas telonas do cinema, até mesmo nos gêneros 

infantis. Um dos exemplos destes filmes é o infantil “Alô Amigos”, onde o 

personagem da Disney, Pato Donald, faz uma turnê pela America Latina e conhece 

a nossa cultura, sempre mostrando-se muito encantado. Essa política de aliança aos 

EUA também proveu a criação de um personagem brasileiro para a Disney, o 

papagaio José Carioca, o popular Zé Carioca. Além dos personagens do Walt 

Disney, várias estrelas de Hollywood também mostravam solenidade aos soldados 

americanos que lutavam no conflito. Um exemplo disso eram os vários locais 

chamados “Cantinas de Hollywood”, que uniam oficiais, soldados e artistas para uma 

celebração com danças, teatros e música feita pelos próprios hollywoodianos no 

auge da época. 

Espera-se que este trabalho sirva de propostas a novos estudos sobre o 

assunto, principalmente quanto à influência de políticas ideológicas inseridas em 

filmes da atualidade. 
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