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RESUMO 

 

FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE HISTÓRICA E 

JORNALÍSTICA 

 

AUTOR: Sergio Senna de Paula Rodrigues Soares 

ORIENTADOR: João Augusto Vargas Ávila 

 

A Segunda Guerra Mundial é reconhecida como o maior conflito bélico da história. Teve como 

consequências grandes transformações no campo político, econômico e no ordenamento das 

nações. Uma de suas principais características foi a dinâmica e a velocidade conferidas ao 

combate. Originado na Europa esse conflito inicialmente não envolveu o Brasil, que se manteve 

neutro, pois não estava diretamente ligado aos acontecimentos. Diante da pressão dos Estados 

Unidos e das agressões sofridas no Atlântico por submarinos alemães, o Brasil acabou por 

entrar na Guerra, junto dos países Aliados, declarando Guerra ao Eixo. Nesse contexto, foi 

criada a Força Expedicionária Brasileira, uma tropa especialmente mobilizada para combater 

naquele conflito e que teve na Itália o seu teatro de operações. Este trabalho, realizado por meio 

de uma pesquisa documental e análise de discurso, destina-se a verificar como os fatos 

relacionados a FEB foram retratados naquele período. Como o jornalismo da época os noticiou 

em seus veículos de imprensa, se a tropa brasileira era desacreditada ao longo da Guerra ou se 

houve exaltação e demonstração de orgulho nas publicações. Para análise houve uma 

contextualização histórica e posteriormente foram selecionadas as publicações dentro do curso 

do tempo e também de acordo com os feitos da FEB. Foram analisados artigos sobre os 

acontecimentos que motivaram a entrada no Brasil no conflito, a declaração de guerra, a 

mobilização da FEB, as principais operações como a Conquista de Monte Castelo, Montese e 

Fornovo di Taro, encerrando com o retorno da tropa brasileira. 

 

 

Palavras-Chave: Segunda Guerra Mundial. Brasil. Força Expedicionária Brasileira. 

Jornalismo. Feitos da FEB. 
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ABSTRACT 

 

BRAZILIAN EXPEDITIONARY FORCE: A HISTORICAL AND 

JOURNALISTIC ANALYSIS 

 

AUTHOR: Sergio Senna de Paula Rodrigues Soares 

ADVISOR: João Augusto Vargas Ávila 

 

Second World War is recognized as the greatest war conflict in history. The consequences were 

major transformations in the political, economic and ordering of nations. One of its main 

characteristics was the dynamics and speed conferred to the combat. Originating in Europe, 

this conflict did not initially involve Brazil, which remained neutral, as it was not directly linked 

to events. Faced with pressure from the United States and the aggressions suffered in the 

Atlantic by German submarines, Brazil ended up entering the War, together with the Allied 

countries, declaring War on the Axis. In this context, the Brazilian Expeditionary Force was 

created, a troop specially mobilized to fight in that conflict and which had its theater of 

operations in Italy. This work, carried out through documentary research and discourse 

analysis, aims to verify how facts related to FEB were portrayed in that period. As the 

journalism of the time reported them in their press vehicles, if the Brazilian troops were 

discredited during the War or if there was exaltation and demonstration of pride in the 

publications. For the analysis there was a historical contextualization and later publications 

were selected within the course of time and also according to the FEB’s achievements. Articles 

were analyzed on the events that led to the entry into Brazil in the conflict, the declaration of 

war, the mobilization of the FEB, the main operations such as the Conquista de Monte Castelo, 

Montese and Fornovo di Taro, ending with the return of the Brazilian troops. 

 

 

Keywords: Second World War. Brazil. Brazilian Expeditionary Force. Journalism. FEB’s 

achievements. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende realizar uma contextualização histórica de fatos relacionados à 

Força Expedicionária Brasileira e analisar como foram realizadas as publicações em jornais da 

época, a respeito do envolvimento e da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. 

O conflito de interesses, as necessidades e as ambições de um grupo ou nação 

mostraram-se, ao longo da história, elementos perigosos no cenário internacional, sobretudo, à 

medida em que os armamentos desenvolvidos, tornaram-se mais eficientes e destrutivos. 

Em 1918, teve fim a Primeira Guerra Mundial, mas o seu desfecho não solucionou os 

problemas que a motivaram, deixando várias questões mal resolvidas. Um exemplo disso foi a 

assinatura do tratado de Versalhes (1919), que representou para a Alemanha, a perda de 

territórios e o pagamento de pesadas indenizações, o que trouxe, como consequência, um 

intenso sentimento de revanchismo. 

Já na década de 1930, tem-se o avanço dos regimes totalitários, com clara demonstração 

de interesse na expansão territorial, por meio da anexação de áreas importantes, como ocorreu 

com a Polônia, invadida pela Alemanha. Houve, ainda, a Guerra Civil Espanhola (iniciada em 

1936), que serviu de laboratório para a experimentação de equipamentos e procedimentos que 

seriam, posteriormente, empregados na guerra. 

Em 1939, o aumento das tensões geopolíticas na Europa atingiu níveis tão elevados, que 

levaram, à eclosão da Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história da humanidade. 

Este conflito tem desdobramentos até os dias atuais e provocou transformações globais, nos 

mais diversos campos do poder. 

Inicialmente, o Brasil manteve-se neutro. Porém, diante da pressão exercida por ambos 

os lados beligerantes e, principalmente, após sofrer ataques a navios mercantes no nosso 

território marítimo por parte dos alemães, o governo de Getúlio Vargas acabou por declarar 

guerra ao Eixo (Alemanha, Itália e Japão) e apoiar os Aliados (representados, principalmente, 

por Inglaterra, França, Estados Unidos e URSS), em 1942. 

A Força Expedicionária Brasileira, criada em 1943, levou nossos militares para o outro 

lado do oceano Atlântico. Em solo europeu, combateram um exército preparado e ainda muito 

resistente por ocasião da efetiva participação brasileira, que ocorreu somente a partir de 1944, 

sobretudo por meio dos regimentos de infantaria (1°RI do Rio de Janeiro, 6°RI de Caçapava e 

o 11°RI de São João Del-Rei); do 1° Esquadrão de Reconhecimento; da Artilharia Divisionária 

e, também, pela contribuição da Força Aérea, com o 1° esquadrão de caças. Ao todo, cerca de 
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25 mil militares foram enviados à Europa e escreveram páginas de heroísmo na luta pela 

democracia. 

Usava-se na farda um distintivo com uma cobra fumando, que, sem dúvida, tornou-se 

uma das maiores referências daqueles que estiveram no teatro de operações, entre os anos de 

1944 e 1945. Esse conhecido símbolo retratava as grandes dificuldades que o Brasil enfrentou, 

para poder participar da luta pela democracia em solo europeu: falava-se que seria mais fácil 

uma cobra fumar do que o Brasil entrar efetivamente na Guerra. 

 

Figura 1 -  Símbolo da Força Expedicionária Brasileira 

 

 

 

Fonte: Memorial da Democracia, 1944. 

 

O Brasil, superando todos os desafios, levou ao solo italiano uma Divisão de Infantaria 

e esse símbolo passou a estampar a farda de nossos militares. Esse fato pode ser associado a 

um descrédito inicial, mas que, posteriormente, cedeu lugar ao sentimento de orgulho, tanto 

para aqueles que combateram, como para toda uma nação, ao associar a atuação da FEB aos 

ideais de liberdade e democracia. 

Se no Brasil a história de nossos militares na II GM é por vezes deixada de lado, na 

Itália isso não acontece. Recentemente, em abril de 2018, tivemos naquele país celebrações em 

agradecimento à atuação de brasileiros em seu território. Os eventos ocorreram na Embaixada 

Brasileira e em cidades que foram libertadas do domínio fascista pela FEB. Houve exibição de 

filmes acerca da atuação dos pracinhas, como ficaram carinhosamente conhecidos os soldados 
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brasileiros e a inauguração de um busto do Marechal Mascarenhas de Moraes, comandante da 

FEB, em Porreta Terme. Na solenidade, estiveram presentes autoridades civis e militares, 

brasileiras e italianas. 

 

Figura 2 - Homenagem à FEB em Fornovo di Taro 

 

Fonte: Exército Brasileiro, 2018. 

 

Ações de reconhecimento, como essas ocorridas na Itália, dão a dimensão da 

importância da atuação de nossa Força Expedicionária, ressaltando a necessidade de valorizar 

seus feitos, verificar como eles foram noticiados e posteriormente explorados.  

Dessa forma, pretende-se fazer uma contextualização histórica de situações pontuais 

ocorridas no Brasil e na Itália, além de analisar como foi construída a imagem da FEB em 

publicações da época e sua manutenção ao longo do tempo. 

Este trabalho encontra-se dividido em 6 capítulos: 

No primeiro capítulo, encontra-se a introdução na qual é feita uma apresentação e 

delimitação do tema. A relevância do assunto, a formulação do problema, as divisões dos 

capítulos e os objetivos da pesquisa, também são abordadas aí. 

Já no segundo capítulo, o referencial teórico apresenta os conceitos que permitem 

entender o problema e seus antecedentes, como a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, 

e o jornalismo da época. A partir disso, é possível compreender as ideias que serão discutidas 

na análise. 

Por sua vez, o terceiro capítulo traz o referencial metodológico e a linha de pesquisa que 

conduziu o trabalho. 

No quarto capítulo, é realizada uma contextualização histórica dos acontecimentos 

envolvendo a FEB. No curso desses acontecimentos, foi inserida a análise de publicações de 

jornais da época. 
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No quinto capítulo, são apresentadas homenagens realizadas à Força Expedicionária. 

Tributos feitos desde o fim da II GM até os dias atuais que demonstram o reconhecimento pelas 

ações dessa tropa. 

O sexto capítulo apresenta as considerações finais. Reúne os resultados apresentados na 

discussão e responde ao problema formulado no início do trabalho. 

O objeto de estudo do trabalho serão as publicações em jornais acerca da FEB e as fontes 

históricas dos acontecimentos, que envolvem, desde os antecedentes da entrada do Brasil no 

conflito, até o retorno da FEB. 

O problema a ser verificado consiste na maneira como os fatos relacionados à FEB 

foram explorados na imprensa: a tropa brasileira era desacreditada ou havia exaltação dos seus 

feitos? 

O trabalho justifica-se diante da grandiosidade da FEB e das transformações que 

provocou no Exército e na sociedade brasileira, como será explorado ao longo do estudo. Torna-

se importante verificar como foi construída a imagem acerca da tropa brasileira diante da sua 

mobilização e atuação na II GM. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar como foi construída a memória acerca da FEB e de que maneira foram 

realizadas publicações na imprensa de fatos relacionados à Segunda Guerra Mundial e a atuação 

da tropa brasileira no conflito. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Estudar fontes históricas relacionadas à Segunda Guerra Mundial e a atuação brasileira 

nesse conflito. 

Identificar, nas notícias relacionadas à Força Expedicionária Brasileira, demonstrações 

de orgulho, consideração e entusiasmo. 

Verificar qual foi a imagem construída em torno da FEB, considerando a análise de suas 

ações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O CONTEXTO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

Mesmo após encerrada a Primeira Grande Guerra, os níveis de tensão continuaram 

elevados, quando observado o cenário geopolítico europeu. As relações se agravaram com o 

avançar da década de 1930. Essa situação foi caracterizada principalmente diante da 

aproximação das nações que, posteriormente, passariam a constituir a aliança do Eixo 

(Alemanha, Japão e Itália). Esse alinhamento tomou forma quando, em 1936, foi assinado o 

Pacto Antikomintern, mais tarde também aderido pela Itália. Esse acordo entre Japão e 

Alemanha tinha por objetivo determinar áreas de influência nas duas principais saídas 

estratégicas da URSS: a região da Manchúria na Ásia e na fronteira ocidental com a Europa. 

Ainda em 1936, eclodiu a Guerra Civil Espanhola. Um conflito interno, mas que contou 

com apoio de atores externos em ações de isoladas. A esse respeito houve o emprego da aviação 

alemã em um bombardeio à cidade de Guernica, ação realizada em apoio às tropas do ditador 

espanhol Francisco Franco. A Guerra Civil Espanhola, nesse contexto, chama atenção por 

representar um prenúncio do potencial destrutivo ainda mais ampliado, que o combate passou 

a ter, face às inovações empregadas de maneira cada vez mais ampla. 

 

Em março de 1936 o III Reich ocupou militarmente a Renânia, desrespeitando, 

novamente, aquele tratado. A Inglaterra, após o início da Guerra Civil Espanhola 

(1936), tomou conhecimento que a Força Aérea Alemã havia atingido um nível de 

eficiência e um poder igual ao da Real Força Aérea (RAF), reconhecendo o perigo 

que isso representava para a segurança da Europa (FARIA, 2015, p.232). 

 

Na Alemanha, tomou força o sentimento revanchista, uma resposta às sanções sofridas 

ao fim do primeiro conflito mundial e suas consequências, uma vez que foi atribuída de maneira 

mais incisiva a esse país, grande parte da responsabilidade por desencadear o conflito. Aliado 

a isso, a Alemanha passou a apresentar um interesse expansionista, tendo por objetivo retomar 

territórios sobre os quais deixou de ter domínio. 

 

Uma questão mal resolvida leva a ser causa para uma outra disputa de interesses. 

Vejamos, no caso da II Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, mal formulado, após 

o fim da I Grande Guerra, foi o motivo fundamental para o confronto que viria em 

apenas duas décadas depois. É aquela história de exagerar no castigo. A grande 

castigada foi a Alemanha, decretada a derrotada no conflito. Gerou uma crise interna 
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sem precedentes naquele país. Inflação, alta, ruína econômica. Cenário propício para 

o surgimento e desenvolvimento do nacionalismo ferrenho, que foi o nazismo. Enfim 

as questões mal resolvidas do término da I Guerra Mundial foram as causas para a 

deflagração da II Guerra Mundial. Portanto essa foi consequência daquela. Como uma 

continuação, ou apenas um segundo tempo de uma partida de futebol (FLORES, 2015, 

p.72). 

 

A medida que crescia o partido nazista na Alemanha, ganhava ainda mais voz as ideias 

relacionadas ao pangermanismo (objetivo de formação de um grande império germânico, o 

Reich). Foi nesse contexto, que no ano de 1938, a Alemanha anexou a Áustria e a 

Tchecoslováquia. Essas ações alemãs elevaram os níveis de tensão, pois às nações anexadas 

desagradava a perda de autonomia, já aos países no entorno estratégico chamava atenção as 

ambições alemãs, que começavam a se revelar. 

A Liga das Nações (uma organização antecessora do que posteriormente passou a ser a 

ONU) diante desses acontecimentos reuniu seus membros para discutir a situação, no que foi 

denominado a Conferência de Berlim. Nessa oportunidade, os esforços foram direcionados no 

sentido de evitar a escalada de uma crise. A solução alcançada foi delimitar as regiões anexadas 

pela Alemanha, diante de um acordo que previa também uma consulta à Liga, caso esse país 

pretendesse mais alguma ação. 

As ambições e o avanço alemão não cessaram. O ano de 1939 foi decisivo no sentido 

de definir o que ocorreria nos anos seguintes. No ambiente europeu aumentava ainda mais as 

tensões existentes entre Inglaterra, França e Alemanha que, em setembro deste mesmo ano, 

avançou sobre o território polonês, fato que ficou caracterizado como responsável por deflagrar 

o início da guerra. 

Mesmo sendo denominada Guerra Mundial, é preciso ter a referência de que o contexto 

geopolítico existente naquela época era muito diferente do que verificamos atualmente. O 

caráter de globalização das ações era muito menor, que o existente nos dias de hoje. Diante 

dessa situação é possível entender como o Brasil inicialmente manteve-se neutro, devido à 

distância física do epicentro dos acontecimentos e observando também que não havia nenhum 

laço estreito ou especifico, ligando a nação brasileira ao desenvolvimento das ações na Europa. 

O ano de 1939 marcou, portanto, o início da II GM. Porém, o envolvimento brasileiro 

não foi imediato, ocorreu em 1942 como consequência de situações muito sensíveis, como a 

aproximação dos EUA e as ações de submarinos alemães no Atlântico e na costa brasileira, 

especialmente no torpedeamento de navios mercantes brasileiros. 
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Na publicação “ O Guararapes” é observada a expressão “saliente nordestino”, trata-se 

da importância da posição geográfica brasileira mais a leste, inserida no contexto de um teatro 

de operações global: 

 

Possui grande projeção estratégica durante a guerra, seja no domínio aliado do 

Atlântico Sul (ocidental), abaixo do paralelo 10 Norte, seja nas ligações aéreas dos 

EUA com Dakar na África, que tiveram notável projeção nas operações aliadas no 

norte da África, Oriente Médio, sul da Europa e mesmo na Ásia. Seria a porta de 

entrada de um ataque do Eixo às Américas, visando conquistá-las, ou mesmo de ações 

aeronavais tipo comandos contra importantes instalações estratégicas dos EUA, em 

Natal (base aérea de Parnamirim) e Recife, quartel –general e base logística da Força 

Naval do Atlântico e 4ª Esquadra Americana (aérea e naval) (BENTO, 2015, p.8). 

 

Desde o início de 1941, o Estado brasileiro já havia iniciado uma cooperação com 

esforço de guerra dos EUA. Portos como Salvador e Recife foram colocados à disposição da 

força-tarefa americana. Dessa forma, é possível perceber que a guerra não deixava muitas 

opções, mesmo iniciando em outro continente, acabaria por atingir o Estado Brasileiro. 

O crescente envolvimento do Brasil no conflito culminou com a declaração de guerra 

em 1942, diante da pressão da população e sobretudo dos Estados Unidos. A preparação para o 

combate representou, para as forças armadas brasileiras, um grande salto de efetivo, material 

militar adquirido e doutrina adotada, além do adestramento propriamente dito no contexto 

operacional. Ainda de acordo com a publicação “ O Guararapes” é possível observar: 

 

A mobilização no Exército elevou seu efetivo de 60 mil para 180 mil. Ela foi feita à 

base de convocação de reservistas, intensificação da formação de oficiais na Escola 

Militar e Centros e Núcleos de Formação de Oficiais da Reserva; intensificação de 

formação de sargentos em todas as unidades e de especialistas em todas as regiões 

militares. A marinha desenvolveu grande esforço de mobilização, cabendo destacar o 

Centro de Formação de Reservistas de Natal e a reciclagem do pessoal da terra e 

guarnições de navios ultrapassados (BENTO, 2015, p.10). 

 

Sobre a mudança na doutrina militar escreveu: 

 

Já em 1939, depois da visita do general George Marshall ao Brasil, a Missão Militar 

Francesa do Exército foi substituída por Missão Americana para que o Exército se 

atualizasse para ficar em condições de lutar com a Doutrina Militar e material bélico 

dos EUA, pois não estava em condições de operacionalidade para o tipo de guerra em 

curso na Europa (BENTO, 2015, p.11). 
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A mobilização da FEB se caracterizou por uma tarefa extremamente difícil. As 

demandas surgiam, desde a parte administrativa até a parte operacional. Pesava a falta de 

prontidão para uma situação desse tipo. A defasagem de adestramento e equipamentos, quando 

comparados aos outros exércitos inseridos no conflito, era muito grande. 
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2.2 O JORNALISMO BRASILEIRO NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

No período da guerra, a imprensa brasileira apresentava muitas limitações e devido a 

isso, dificuldades para noticiar os acontecimentos, envolvendo o conflito. No País, estava 

estabelecido o governo de Getúlio Vargas, um regime autoritário, que havia fechado o 

congresso em novembro de 1937 e que exercia, até mesmo, o controle da comunicação, por 

meio do Departamento de Imprensa e Propaganda. 

 

Com um estilo "populista", Getúlio Vargas montou um poderoso esquema para 

valorizar seu governo, criando o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

claramente inspirado no aparelho nazista de propaganda, idealizado por Joseph 

Goebbels, na Alemanha. A "Hora do Brasil", introduzida nas rádios brasileiras, 

mostrava os feitos do governo e escondia a repressão política praticada contra uma 

sociedade pouco organizada e pouco esclarecida. Por outro lado, Vargas criou o 

salário mínimo e instituiu a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dentre outros 

benefícios de cunho social (FARIA, 2015, p.232). 

 

O DIP censurava a imprensa escrita e falada, estabelecia lista de assuntos proibidos, 

fechava jornais e realizava prisões. Dessa forma, tornou-se ainda mais importante e difícil a 

ação da imprensa. O trabalho foi realizado em meio a essas barreiras, a fim de informar a 

população brasileira sobre o que acontecia em solo Europeu, algo que acabaria por envolver 

todo o globo. 

 

Como se não bastasse informações relacionadas a assuntos nacionais eram 

controladas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão do governo federal. 

Como todo ditador que se preze, Vargas vigiava cuidadosamente o trabalho da 

imprensa (MONTEIRO, 2013, p.4). 

 

A imprensa nacional foi responsável por trazer aos brasileiros a situação que acontecia 

na Europa. Exercia pressão no sentido de que o Governo assumisse uma postura de oposição 

aos países do Eixo, algo inicialmente difícil de imaginar, observando as características do 

regime estabelecido por Vargas. 

Em junho de 1940, Getúlio Vargas participava de uma cerimônia em comemoração à 

batalha do Riachuelo, a bordo do encouraçado “Minas Gerais”. Nessa ocasião, o presidente fez 

um pronunciamento, que pode ser interpretado como uma aproximação, sobretudo ideológica, 

com os regimes totalitários do Eixo: 
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Marchamos para um futuro diverso de quanto conhecíamos em matéria de 

organização econômica, social ou política e sentimos que os velhos sistemas e 

fórmulas antiquadas entram em declínio. Não é, porém, como pretendem os 

pessimistas e os conservadores empedernidos, o fim da civilização, mas o início, 

tumultuoso e fecundo, de uma nova era. Passou a época dos liberalismos 

imprevidentes, das demagogias estéreis, dos personalismos inúteis e semeadores de 

desordem. À democracia política substitui a democracia econômica, em que o poder, 

emanado diretamente do povo, e instituído para a defesa do seu interesse, organiza o 

trabalho, fonte de engrandecimento nacional e não meio caminho de fortunas 

privadas. Não há mais lugar para regimes fundados em privilégios e distinções; 

subsistem somente os que incorporam toda a nação nos mesmos deveres e oferecem, 

equitativamente, justiça social e oportunidades de luta pela vida (MEMORIAL DA 

DEMOCRACIA, 2019). 

 

O discurso de Vargas, transcrito acima, associado às características do seu governo, 

permitem perceber a dificuldade de um posicionamento especifico do Presidente, diante do 

conflito estabelecido e como era sensível tudo o que envolvia esse assunto. 

Com o avançar dos acontecimentos, a situação foi estabelecida de maneira mais clara. 

Em 1942 o Brasil declarou guerra ao Eixo. Dois anos mais tarde, enviou tropas para Europa e 

entrou efetivamente no conflito. Nesse complexo contexto, alguns periódicos trabalharam no 

sentido de realizar a cobertura dos fatos envolvendo Brasil e o desenrolar da guerra, como é 

possível observar nesse trecho da publicação “O Guararapes”: 

 

Para acompanhar as forças brasileiras na Itália, enviaram correspondentes de guerra 

os seguintes jornais do Brasil: Diário Carioca enviou Rubem Braga, Correio da Manhã 

– Rui Brandão; Diários Associados – Joel Silveira e José Barros Leite; O Globo – 

Egídio Squeff, Agência Nacional – Tharsilo C. Nike e Horácio G. Sobrinho 

(repórteres) (BENTO, 2015, p.41). 

 

A produção jornalística sobre a guerra teve papel fundamental no sentido de manter viva 

a memória dos fatos, as manifestações da população, as ações do governo e, principalmente, os 

acontecimentos no teatro de operações propriamente dito: 

 

Os correspondentes estiveram agregados à FEB, em Pistóia. Eles produziram valiosa 

documentação sobre a FEB que em grande parte está reunida na ANVFEB 

(Associação de Veteranos da FEB) localizada na Rua das Marrecas, no Rio de Janeiro. 

Ela, junto com a documentação oficial recolhida e indexada pelo Arquivo Histórico 

do Exército, no Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e mais vasta bibliografia 

e hemerografia produzida (...) permite recompor detalhes a atuação militar do Brasil 

no TO do Mediterrâneo, bem como o perfil do combatente brasileiro que lá combateu 

em defesa da democracia e da liberdade mundial. (BENTO, 2015, p.41). 
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2.3 O GLOBO EXPEDICIONÁRIO 

 

Trata-se de um caderno criado exclusivamente para abordar assuntos relacionados à 

tropa brasileira, durante a II GM. Informava situações ocorridas no Brasil, que interessavam 

aos militares em campanha e noticiava fatos do conflito como um todo, inclusive situações 

envolvendo outros exércitos. 

“O Globo Expedicionário” funcionava como um correio entre aqueles que lutavam na 

Itália e seus familiares, que se encontravam no Brasil. O periódico teve ao todo 37 edições. 

Existia no “front” correspondentes do veículo e as publicações contavam tanto com notícias da 

guerra propriamente dita, quanto com situações corriqueiras da sociedade brasileira. 

Informações sobre um clássico de futebol, por exemplo. 

Na publicação de 7 de setembro de 1944, um artigo já na segunda página, reforça o 

objetivo do veículo, no título consta: “MANDEM SUAS IMPRESSÕES”. O artigo pede a 

colaboração dos brasileiros no “front”, para trazer ao Brasil a real dimensão do que ocorria no 

campo de batalha. 

 

Figura 3 - Pracinhas leem a primeira edição de "O Globo Expedicionário'' na Itália 

 

Fonte: Acervo O Globo, 1944. 
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Existia, na publicação, um espaço destinado especificamente às mensagens de 

familiares destinadas aos combatentes. Havia ainda um outro espaço contendo tiras de humor, 

dessa forma, pretendia dar conforto aos militares, levando até eles um pouco de sua vida aqui 

no Brasil. 

 

O correspondente de O Globo Egydio Squeff produziu excelente trabalho que 

impresso no Rio, voltava ao front sob a forma de O Globo Expedicionário, noticiando 

feitos da FEB, dando notícias da guerra como um todo, notícias do Brasil e que levava 

aos pracinhas brasileiros, segundo Roberto Marinho: “nos alojamentos e nas 

trincheiras, as mensagens , as brincadeiras, as palavras de ânimo de familiares e 

amigos...e a ideia de que  não estavam sós e a noção de que seus sentimentos tinham 

sentido de participação na construção de um mundo novo” (BENTO, 2015 p.43). 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 MÉTODO 

 

Esse trabalho é caracterizado por um estudo exploratório, uma vez que o conhecimento 

não é de domínio do autor, mas adquirido ao longo de sua confecção, por meio de pesquisa 

bibliográfica e consultas a documentos. 

A abordagem ocorrerá tanto no campo qualitativo, quanto quantitativo, pois serão 

analisadas questões pontuais e destacados os aspectos relevantes ao trabalho. O foco estará em 

como determinado fato relacionado à FEB foi noticiado nos veículos de imprensa como O 

Globo, O Globo Expedicionário e O Cruzeiro do Sul. À medida que os fatos forem verificados 

serão observados os aspectos comuns e reunidos os objetos de análise semelhantes. 

Foram analisadas 13 publicações, selecionadas de acordo com a relevância histórica dos 

assuntos abordados no trabalho. Foi estabelecido o curso histórico da FEB: antecedentes, 

mobilização; principais atuações; e retorno ao Brasil. Os artigos foram escolhidos conforme os 

assuntos abordados e também com a disponibilidade em acervos, dado o tempo dos 

acontecimentos. As publicações analisadas estão compreendidas no período entre 1942 e 1945. 

Abordam a declaração de guerra, a atuação em Monte Castelo, Montese e Fornovo di Taro, 

além do regresso da tropa ao Brasil. 

 

3.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

O processo utilizado denomina-se análise de documentos. Tem por objetivo a pesquisa 

em arquivos históricos, publicações da época acerca da FEB e também no material produzido 

posteriormente. Pretende-se verificar, diante do objeto de estudo, a maneira como foram 

realizadas as publicações e o que se pretendia destacar. 

Trata-se da pesquisa realizada através da investigação e da análise de informações 

contidas em documentos, uma abordagem histórica e de fontes jornalísticas. Será objeto dessa 

pesquisa publicações que tratem do curso histórico da Força Expedicionária Brasileira. 

 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não 

sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas 

por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos 

localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais 
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diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc (FONSECA, 

2002, p.32). 

 

3.3 ANÁLISE DE DISCURSO 

 

A análise de discurso está relacionada não somente à maneira como determinado 

assunto é abordado em um texto, mas envolve aspectos ideológicos, a seleção do conteúdo e a 

estrutura propriamente dita. Dessa forma, esse método complementará a pesquisa documental, 

pois permite uma análise mais pontual de cada assunto observado, verificando a maneira como 

foram redigidos os arquivos históricos e as publicações da época sobre a FEB. Pretende-se 

verificar, em face do objeto de estudo, a maneira como foram realizadas as publicações e o que 

pretendiam destacar: 

 

Os sentidos não estão só nas palavras, nos textos, mas na relação com a exterioridade, 

nas condições em que eles são produzidos e que não dependem só das intenções dos 

sujeitos (ORLANDI, 1999, p. 30). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 O POSICIONAMENTO BRASILEIRO NO CONFLITO 

 

Para um brasileiro de hoje e, até mesmo, para indivíduos de outras nacionalidades, 

parece muito simples, ou até lógico, que o posicionamento brasileiro no conflito, fosse 

estabelecido em sintonia com os países aliados. Mas isso é fruto de uma percepção anacrônica 

da história (sem considerar as inúmeras circunstâncias da época). No contexto existente, na 

década de 1940, pesava muito o aspecto político, geográfico e as pressões a que estava sujeito 

o Brasil. 

 

Desde o início da Segunda Guerra Mundial, a ideologia do Estado Novo, apontava 

para um provável alinhamento com os países do Pacto de Aço (Alemanha e Itália). 

Vargas, ao comentar a invasão da Polônia pelo Exército Nazista revelava certa 

simpatia pelo nazismo: “Marchamos para um futuro diverso de tudo quanto 

conhecemos em matéria de organização econômica, política e social. Passou a época 

dos liberalismos imprevidentes, das demagogias estéreis, dos personalismos inúteis e 

semeadores da desordem” (FARIA, 2015, p.232). 

 

No artigo trazido abaixo, extraído da publicação de 06 de outubro de 1944 de “O Globo 

Expedicionário”, é possível ter uma pequena referência de como foi estabelecida uma grande 

tensão, até mesmo na América, durante a Guerra: “Não entrarão mais em portos Argentinos”. 

O artigo apresenta um distanciamento, que passaria a existir entre Estados Unidos e Argentina, 

pois deixariam de trocar mercadorias. 

 

Figura 4 – Embarcações americanas não entrarão mais em portos Argentinos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo O Globo, 1944. 

 



25 

 

A Argentina apresentava um governo semelhante ao estabelecido no Brasil. Estava 

inserida num contexto geográfico e político comum ao nosso. No entanto, seu posicionamento 

deu-se no sentido oposto, impossibilitada de apoiar diretamente o Eixo, afastou-se de qualquer 

ação decisiva. Naquele período não era difícil imaginar, que algo equivalente ocorresse com o 

Brasil. 

Seja qual fosse a opção do governo brasileiro, estava em jogo o interesse de muitos 

outros atores, como os Estados Unidos, a Alemanha, os setores da sociedade brasileira e o 

próprio projeto de governo do nosso País. 

 

Um ano após eclodir na Europa, a guerra não ameaçava diretamente o Brasil. A 

ideologia nazista, contudo, fascinava os homens que operavam o Estado Novo, a tal 

ponto que Francisco Campos, autor da Constituição de 1937, chegou a propor à 

embaixada alemã no Brasil a realização de uma "exposição anti-cominterm", coma 

qual pretendia demonstrar a falência do modelo político soviético e enaltecer o III 

Reich. Mais tarde, o chefe da Polícia Política de Vargas, Filinto Muller, enviou 

policiais brasileiros para um "estágio" na Gestapo (polícia política nazista) (FARIA, 

2015, p.233). 

 

Iniciada a II GM em 1939, o Brasil ainda se encontrava distante dos acontecimentos e 

mantinha relações comercias importantes, tanto com os EUA, como com a Alemanha. Por meio 

da sua política de neutralidade inicial, Vargas desejava uma espécie de negociação de seu apoio. 

Dessa forma, pretendia postergar ao máximo a tomada de uma posição e obter vantagens em 

troca do esforço de guerra brasileiro. 

O alinhamento mais recompensador foi realizado, posteriormente, com os Estados 

Unidos. Um dos pontos decisivos para esse direcionamento foi a construção de uma usina 

siderúrgica no Brasil, financiada pelos americanos. Assim, foi erguida a Companhia 

Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, RJ. 

 

Existem divergentes interpretações sobre a postura de Vargas frente à eclosão da II 

Guerra Mundial. A visão tradicional considera-o como um político habilidoso, que 

protelou o quanto pôde a formalização de uma posição diante do conflito, na medida 

em que poderia obter ganhos, do ponto de vista econômico, dos dois lados (FARIA, 

2015, p.233). 

No entanto, as pressões dos norte-americanos foram intensas, tendo eles utilizado 

diversos mecanismos, desde a liberação de recursos para a construção da Usina 

Siderúrgica de Volta Redonda a um novo modelo de relação bilateral, à "política de 

boa vizinhança" do Presidente Roosevelt (FARIA, 2015, p.233). 
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Além disso, durante os primeiros anos do conflito, as vantagens comerciais oferecidas 

pelo livre comércio, o financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional e o 

aparelhamento militar brasileiro com recursos americanos – apenas para citar algumas 

razões – aproximaram decisivamente o Brasil dos Estados Unidos (MONTERIRO, 

2013, p.2). 

 

Em janeiro de 1942, após ser realizada uma terceira reunião com chanceleres 

americanos, o Brasil rompeu relações diplomáticas com Itália e Alemanha, dessa forma 

configurava-se um distanciamento do Eixo. Essa derrota no setor diplomático fez com que a 

Alemanha passasse a ver o Brasil como um inimigo. Consequência disso foi que, no decorrer 

desse mesmo ano (1942), ocorresse uma sucessão de ataques a navios brasileiros. Até agosto já 

haviam sido afundados 14 navios da Marinha Mercante: 

 

Em 1942, vários navios brasileiros foram postos a pique no Atlântico Norte, nas costas 

da América: o Buarque a 15 de fevereiro e o Olinda a 18 do mesmo mês, ambos nas 

costas de Virgínia, nos Estados Unidos; o Cabedello a 25 de fvereiro no largo das 

Antilhas, o Arabutn ao largo de Norfolk, nos Estados Unidos, e o Cairú, ao largo de 

Nova Iorque. Itália e Alemnha foram apontados pela imprensa internacional como 

responsabilizados pelo afundamento desses navios (FLORES, 2015, p.42). 

 

Figura 5 - Ataque no Atlântico 

 

 Fonte: Acervo O Globo, 1942.                                
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Em 1942, a publicação de “O Globo”, trazida acima, noticiou o afundamento de navios 

brasileiros. Já no título é possível ler: “Bombardeado um navio brasileiro!”. Na página 

destacada abaixo, lê-se: “Atacado o Brasil Novamente pelo ‘eixo’! O ‘Tamandaré’ é o décimo 

segundo navio nacional afundado, covardemente pelos navios totalitários”. A esse respeito é 

possível ler em “2ª Guerra Mundial – Reflexos no Brasil” acerca de Oswaldo Aranha (ministro 

das relações exteriores) e da imprensa: 

 

Aranha e a grande imprensa encarregavam-se de instigar direta ou indiretamente o 

povo com suas grandes manchetes contra os nazifascistas agressores. Jornais de todo 

o país estampavam, em letras garrafais, manchetes de capa contra o Eixo e, na maioria 

dos casos, apelavam para o lado sentimental dos brasileiros. No dia 21 de agosto, O 

Diário da Bahia estampou a foto de uma garotinha de quatro anos sentada em uma 

cama de hospital. Era filha de um tripulante do Itagiba, Valderez Cavalcante, que 

chegou à praia agarrada a uma caixa (FLORES, 2015, p.44). 

 

Figura 6 - Eixo ataca novamente o Brasil 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira, 1942. 
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Mais tarde, em janeiro de 1943, a Imprensa Nacional (Rio de Janeiro) publicou um 

documentário dos fatos que levaram o Brasil à Guerra “com reportagem fotográfica 

autêntica”,96 páginas, sob o título Agressão, com texto e fotografias chocantes 

(cadáveres em decomposição nas praias brasileiras e vítimas em hospitais, com 

crianças) (FLORES,2015, p. 46). 

 

Dessa maneira, a imprensa teve um papel fundamental. Sua atuação foi decisiva no 

sentido de sensibilizar a sociedade e, por consequência, pressionar o governo no distanciamento 

dos países do Eixo, culminando com a declaração de guerra. Como é possível ver na edição 

extra de “O Globo” de 22 de agosto de 1942: “Guerra! O governo do Brasil reconhece o estado 

de beligerância com a Alemanha e Itália”. 

 

Figura 7 - Declaração de Guerra 

 

Fonte: Acervo O Globo, 1942. 
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4.2 O APOIO POPULAR  

 

Diante dos ataques sofridos por embarcações brasileiras no Atlântico, sobretudo no 

decorrer de 1942, a sociedade passou a pressionar o governo no sentido de estabelecer um 

posicionamento de oposição ao Eixo. Nesse sentido, a ação da imprensa foi fundamental. Isso 

porque, chamou atenção para as agressões que partiam dos países totalitários, e eram destinadas 

a alvos frágeis, como os nossos navios da marinha mercante. 

 

Editoriais como o do jornal O Globo, condenando duramente os ataques perpetrados 

por Hitler às embaracações brasileiras, ajudam a espalhar o sentimento de revolta 

entre os brasileiros: O desgraçado e delirante führer, mandando sacrificar nossas vidas 

e bens, dentro da nossa própria casa, não se deixou vencer pela ideia de que essa 

família brasileira,que impiedosamente está enlutando, é aquela  que tem aberto os 

braços aos alemães, que vieram, mesmo depois da guerra desfrutar a nossa 

civilizaçãopacífica, que aqui trabalham e se enriquecem ou pelo menos gozam, como 

os italianos duma liberdade que Hitler e Mussolini lhes negam na própria pátria 

(MONTEIRO, 2013,  p.137). 

 

De acordo com o jornalista Marcelo Monteiro, autor do livro “U-507 O submarino que 

afundou o Brasil na Segunda Guerra Mundial” guardadas as proporções, os acontecimentos de 

1942, podem ser considerados uma espécie de “Pearl Harbor brasileiro”, pois foram decisivos 

para a mobilização brasileira. Como consequência da ofensiva do Eixo no Atlântico, somente 

entre os dias 15 e 19 de agosto de 1942 foram afundados 7 navios , o que provocou  mais de 

600 mortes.  

Mesmo levando uma Divisão de Infantaria à Itália, estabelecendo o combate 

propriamente dito entre 1944 e 1945, a FEB teve cerca de 460 militares tombados nos campos 

de batalha. Dessa forma, é possível notar a dimensão das perdas causadas pelos torpedeamentos 

e porque esses acontecimentos foram tão decisivos para definir o posicionamento brasileiro. 

 

Chegava ao auge o sentimento antialemão, natural naquelas circunstâncias, movido 

especialmente pelas informações das fontes de imprensa (nas mãos dos aliados) e 

pelas notícias chegadas pelas ondas de rádio (emitidas pelo governo brasileiro 

comprometido com os Estados Unidos). O povo por eles influenciado, revoltado saiu 

às ruas nos dias circunjacentes a 18 e 19 de agosto, em todo o Brasil. A indignação 

pelos ataques à soberania nacional, provocados pelos países do Eixo era extrema. O 

resultado do afundamento dos navios provocou mal-estar e ira do povo brasileiro 

contra os italinos e principalmente contra os alemães, rejeição estendida aos japoneses 

atacantes de Pearl Harbour, os quais , embora não tivesse  afundado nenhum navio 

brasileiro, eram integrantes aos países do Eixo (FLORES, 2015,  P.44). 
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Figura 8 - Manifestação contra o Eixo no Rio de Janeiro 

 

Fonte: Portal FEB, 1942. 

 

Ao longo da década de 1940, até mesmo nas canções populares, as denominadas 

marchinhas, é possível observar que ideias relacionadas ao totalitarismo e à figura de Hitler 

eram ironizadas ou mesmo hostilizadas. É possível identificar na canção abaixo “RAF em 

Berlim”, composta por Benedito Lacerda e Darci de Oliveira, referências aos ataques aéreos 

sofridos pela Alemanha e também a superioridade aérea da Inglaterra: 

 

Ouvi um chefe nazista 

Cantando numa emissora de Berlim 

Uma marchinha muito engraçadinha 

E a letra era mais ou menos assim: 

RAF, RAF, RAF 

Vê se tem compaixão de mim, 

RAF, RAF, RAF, 

Por que motivos destruístes o meu Berlim? 

Estás estragando o meu cartaz. 
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Se assim continuares, 

Este ano eu peço paz.  

(1-11) 

 

Em “Abaixa o Braço”, composta por Elpídio Viana e Nelson Trigueiro, nota-se 

referências diretas ao ditador alemão “Adolfito” e a rejeição ao autoritarismo: 

 

Abaixa o braço, deixa de cena! 

Lugar de palhaçada é no cinema. 

Seu Adolfito, pra que tanta valentia 

Se nós queremos a democracia? 

Dona Sicília já se convenceu 

Que os aliados estão no apogeu. 

Vocês do Eixo muito breve saberão 

Que as Américas unidas vencerão. 

Que bão! (breque) 

(1-9) 

 

Em várias cidades empreendimentos alemães comerciais pertencentes a imigrantes do 

Eixo foram depredados. Placas com nomes de italianos foram arrancadas e bandeiras 

nazistas, queimadas em praça pública. No Rio de janeiro, estudantes passaram a 

perseguir os colegas de origem italiana, alemã e japonesa. Sem saída Getúlio Vargas 

declarou estado de beligerância ao Eixo em 22 de agosto (MONTEIRO, 2013 p.3). 

 

Nas publicações de o Globo Expedicionário, durante os anos de 1944 e 1945, também 

é possível observar forte aversão ao Eixo, sobretudo naquilo que é caracterizado como 

sentimento antialemão. Na sequência, tem-se a página 3 do jornal de 05 de outubro de 1944. 

Nesta publicação, é possível observar o artigo “Qual será o fim de Hitler?”, que apresenta ideias 

reforçando a responsabilidade do “Fuehrer”, nos acontecimentos que envolviam a guerra. 

Há ainda na página 3, um artigo denominado “O primeiro soldado brasileiro a atirar 

contra os nazistas”. A matéria aborda sucintamente a identidade do militar. Descreve que a 

redação esteve com seus familiares e transmite o orgulho que o soldado causou em seus parentes 

por sua atuação. O próprio título demonstra a importância e o desejo brasileiro de responder a 

agressão alemã. 
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Figura 9 - Primeiro soldado brasileiro a atirar contra os nazistas

 

Fonte: Acervo O Globo, 1944. 

 

No extrato trazido na sequência, é possivel observar um artigo de “Qual será o fim de 

Hitler?”. A publicação, retirada do “Globo Expedicionário” de 19 de outubro de 1944, expressa 
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novamente repúdio a Alemanha nazista com sua ambições personificadas na figura de seu 

ditador: 

 

Figura 10 - Sugestões do leitor para o fim de Hitler 

 

Fonte: Acervo O Globo, 1944. 



34 

 

4.3 MOBILIZAÇÃO E EMBARQUE DA FEB 

 

Na década de 1940, a Guerra desestruturava o mercado mundial. O Brasil apresentava-

se ainda como uma economia pouco industrializada, havendo uma grande necessidade de 

importações. O governo, diante das ameaças que se apresentavam, esforçava-se no sentido de 

moldar uma economia voltada para a guerra. Um exemplo foram os acordos firmados com os 

Estados Unidos, em que houve exclusividade para esse país em alguns produtos, como minério 

de ferro. Por sua vez, o Brasil recebia produtos de uso militar, como blindados e armamentos. 

 

A ideia de mobilizar as Forças Armadas só se tornou realidade quando as ameaças do 

conflito começaram a se aproximar das costas brasileiras (1941), tornando-se 

imperativo apelar para o parque industrial dos Estados Unidos, único país, naquele 

momento, capaz de atender às necessidades brasileiras. Assim, o Brasil conseguiu 

adquirir grande parte dos equipamentos e munições necessários para a defesa do 

território e do litoral (FARIA, 2015, p.239). 

 

Do ponto de vista militar, o Brasil tinha um efetivo reduzido. O Exército contava apenas 

com cerca de 60 mil homens. Além disso, a doutrina e os armamentos eram ultrapassados. 

Foram herdados do modelo francês, na última missão militar, concebidos em um período em 

que os combates não eram caracterizados por tanta mobilidade.             

A mobilização propriamente dita caracterizou-se por um trabalho bastante difícil. Havia 

nas forças armadas um número pequeno de reservistas. No Exército, o problema se estendia 

ainda para a falta de oficias. A solução encontrada foi a promoção para o próximo posto, o que 

resolveu a necessidade de capitães, por exemplo. Nos postos subalternos, contribuiu para o 

efetivo a formação de militares na Escola Militar e nos Centros e Núcleos de Preparação de 

Oficiais da Reserva (CPOR/NPOR). 

 

Em todo o Brasil, mobilização é palavra de ordem. Passada a turbulência dos dias que 

antecederam o estado de beligerância, a nação começa agora a preparar-se para o que 

pode advir da guerra. Nos quartéis, milhares de voluntários comparecem 

espontaneamente para alistar-se, colocando-se a serviço da pátria (MONTEIRO, 

2013, p.222). 

 

 A ideia inicial era concentrar as tropas na cidade de Resende-RJ, mas devido às 

dificuldades logísticas, pouco recurso e disponibilidade de tempo, ocorreu na própria Capital 

Federal, Rio de Janeiro- RJ. 
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 A falta de reservas preparadas fez com que as instruções inicias fossem realizadas com 

o que havia de mais elementar.  O Centro de Instrução Especializada da 1ª RM realizou cursos 

que visavam à formação de especialidades como motoristas, mecânicos de viaturas, 

enfermeiros, operadores e mecânicos de rádio, telegrafistas e telefonistas. Apesar desses 

esforços havia, ainda, na tropa constituída, muita falta de pessoal qualificado. 

 

Em resumo, as palavras do próprio Marechal Mascarenhas de Moraes definem muito 

bem a situação de instrução da FEB ao partir do Brasil para sua missão, na Itália: “(...) 

seus 3 primeiros escalões de embarque, integrantes da 1ª DIE, chegaram à Itália com 

o treinamento incompleto e inadequado, e os 2 últimos partiram do Brasil, 

praticamente, sem instrução” (FARIA, 2015, p.246). 

 

O embarque brasileiro rumo à Itália foi realizado em 5 escalões, com 5 mil homens 

aproximadamente em cada um: 

 

O primeiro partiu em 02 de julho de 1944, comandado pelo Gen Zenóbio da Costa, e 

com a presença do Gen Mascarenhas a bordo. O segundo e o terceiro escalões 

embarcaram em 22 de setembro; o quarto, em 23 de novembro; e o quinto e último, 

em 08 de fevereiro de 1945, com maioria do efetivo formado por militares do Depósito 

de Pessoal (FARIA, 2015, p.246).         

                                                                                                                                                                                                                                        

Dada a pouca experiência da tropa mobilizada, a preparação realizada às pressas no 

Brasil não seria suficiente. Assim, foi necessário complementar o adestramento da FEB, após 

o desembarque em Nápoles, já em solo italiano. 

Praticamente dois anos se passaram desde à declaração de guerra ao eixo (agosto de 

1942) até o embarque da tropa brasileira (julho de 1944). Isso possibilita perceber o tamanho 

do desafio para levar uma Divisão de Infantaria a outro continente.  

Abaixo é trazida a canção “Caminha, Barco, Caminha” composta pelo soldado brasileiro 

Malagueta. Sua letra permite observar a percepção, que este combatente tinha sobre sua missão 

à época: “Nós havemos de lutar/Pra acabar com essa desgraça/Pra mostrar ao estrangeiro/O 

valor da nossa raça”. 

 

Caminha, barco, caminha 

Nas ondas azuis do mar 

Caminha, barco, caminha 



36 

 

Nas ondas azuis do mar 

 

Lá atrás ia ficando 

O meu Rio de Janeiro 

Coberto de um céu de anil 

Ficava o meu Brasil 

 

Caminha, barco, caminha 

Nas ondas azuis do mar 

Caminha, barco, caminha 

Nas ondas azuis do mar 

 

Nós havemos de lutar 

Pra acabar com essa desgraça 

Pra mostrar ao estrangeiro 

O valor da nossa raça 

 

Caminha, barco, caminha 

Nas ondas azuis do mar 

Caminha, barco, caminha 

Nas ondas azuis do mar 

 

Meu Brasil, ó meu torrão 

Levo no meu coração 

Terra que me viu nascer 

Por ela posso morrer 

(1-24) 

Para muitos brasileiros, em agosto de 1942 a honra do país só seria levada se também 

fossem enviadas tropas para a Europa, para combater os alemães e italianos em seus 

países. Para isso uma força expedicionária teria que ser formada. O sonho de 

retribuição demorou. Foi só em 2 de julho de 1944 que 5.081 brasileiros embarcaram 

no navio transporte de tropas americano General W. A. Mann, com destino a Itália. 

Chegaram a Nápoles em 16 de julho de 1944, a primeira força expedicionária sul-

americana a intervir nos assuntos europeus (BONALUME NETO, 1995, p.119). 
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A preparação da tropa brasileira teve continuação em solo italiano. Isso só foi 

efetivamente possível, após o recebimento do equipamento e armamento fornecidos pelo 

exército americano. Foram realizadas instruções de desmontagem e manuseio do armamento e 

tiro individual e coletivo. Os oficiais e os graduados foram levados para um estágio na linha de 

frente. 
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4.4 A TROPA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES 

 

Figura 11 - Roteiro da FEB na campanha da Itália 

Fonte: Portal FEB, 1945. 
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Após o desembarque e o recebimento de material adequado, o 1° escalão da FEB foi 

submetido a um período de treinamento, já no ambiente operacional que iria atuar. Os elementos 

do 1° escalão ficaram caracterizados como o Destacamento FEB. Estava constituído pelo 6°RI 

e pelo 2° esquadrão de reconhecimento. 

O Destacamento FEB foi incorporado ao 4° Corpo de Exército aliado. Este, por sua vez, 

estava subordinado ao V Exército americano. Já no dia 13 de setembro, o Destacamento recebeu 

sua primeira missão: a rendição de elementos na linha de frente, que estavam em contato com 

inimigo: 

 

Substituir elementos do 2°/370° RI, às 19 horas do dia 15 de setembro. Substituir o 

434° Grupo de Artilharia Antiaérea, às 19h de 15 de setembro. Manter contato com 

inimigo e sondar-lhe o dispositivo, por meio de vigorosa ação de patrulhas. Caso o 

inimigo se retire, persegui-lo mediante ordem deste Corpo de Exército. Manter 

contato com a 1ª Divisão Blindada que opera a leste (ALMEIDA, 2015, p.82). 

 

Os 2° e 3° escalões chegaram a Itália no início de outubro de 1944. A partir de novembro 

a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária passou a atuar como um todo. Devido ao desempenho 

em combate da FEB na fase anterior, recebeu na ala leste do V Exército, a missão de expulsar 

dos Montes Apeninos as tropas alemãs. 

Portanto, a FEB encontrava-se dessa forma inserida em seu TO, no norte de Itália, uma 

região de terreno acidentado caracterizado pelas cadeias montanhosas, como os Montes 

Apeninos e os vales de rios, como: o Serchio, o Reno, o Panaro e o Pó. 

 

Na Itália, a FEB foi incorporada ao IV Corpo do 5º Exército Americano, entrando em 

combate em setembro de 1944, no vale do Rio Serchio, ao norte da cidade de Pisa e, 

depois, no Vale do Rio Reno. Em sua arrancada para a vitória, a FEB, dentre outras, 

conquistou com destaque Monte Castelo, Montese e, em Collechio e Fornovo, cercou 

e aprisionou a 148ª Divisão de Infantaria Alemã. Na fase final da guerra, ocupou a 

cidade de Turim e, no dia 2 de maio de 1945, na cidade de Susa, noroeste da Itália, 

fez junção com as tropas francesas, quando terminou a guerra com a rendição das 

tropas alemãs (FOLHA MILITAR ONLINE, 2018). 

 

Os alemães dominavam as elevações. Haviam estabelecido um complexo sistema de 

linhas defensivas denominado Linha Gótica. O fato de estarem defendendo e ocuparem as 

posições mais altas, os colocava em grande vantagem, pois tinham, dominância sobre às 

posições aliadas. Além do terreno dificultoso, somava-se a isso as condições climáticas. No 

inverno rigoroso, a FEB chegou a enfrentar temperaturas de -20 °C. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Serchio
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De acordo com a obra “Introdução à História Militar Brasileira”, a campanha da FEB 

em solo italiano pode ser dividida em quatro fases: 

 

Quadro 1 – Campanha da FEB na Itália 

FASE REGIÃO DE ATUAÇÃO AÇÕES 

 

lª fase 

 

Vale do Rio Sercchio 

Atuou o Destacamento FEB. 

Monte Prano, Fornachi, Gallicano, 

Fabriche e S. Quirico.  

As missões eram de cobertura, 

segurança, limpeza de áreas e 

restabelecimento de contato com o 

inimigo. 

 

2ª fase 

 

Vale do Rio Reno 

Já como 1ª DIE, participou das 

batalhas de Monte Castelo e 

Castelnuovo.  

Foram missões de defensiva e de 

ataque coordenado. 

 

3ªfase 

 

Vale do Rio Panaro 

Vitória de Montese, a ocupação de 

Zocca e a posse de Vignola.  

Foram missões de ataque 

coordenado e aproveitamento do 

êxito. 

 

 

4ª fase 

 

 

Ao sul do Rio Pó 

Ocorreram as vitórias de Collechio 

e Fornovo di Taro, onde foi 

aprisionada a 148ª DI alemã.  

Nessa fase ocorreu a junção com 

tropas norte-americanas, em 

Alessandria e com tropas francesas 

em Susa. Após a rendição total dos 

alemães, a FEB participou da 

ocupação de regiões ao norte da 

península itálica. (FARIA, 2015 

p.261). 

Fonte: AUTOR (2020). 

 

Considerou-se para essa divisão as regiões de atuação e as atividades de combate que 

foram desenvolvidas. 
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4.4.1 Monte Castelo 

 

A conquista de Monte Castelo é o feito mais conhecido da FEB. Isso devido à 

importância que lhe foi atribuída e, também, pelas dificuldades encontradas pelos brasileiros, 

para dominarem aquela posição.  

O objetivo era o rompimento da Linha Gótica. Tudo com a finalidade de atingir Bolonha 

e liberar a utilização da Rota 64, com vistas a permitir o avanço do 5° Exército Americano. 

Foram realizados quatro investimentos à posição e a conquista efetiva se deu no dia 21 de 

fevereiro de 1945. 

 

O dia 21 de fevereiro de 1945 assinala a vitória de Monte Castelo. Não foi ainda sem 

muito sacrifício e heroísmo que se tornou possível ao soldado brasileiro sufocar as 

últimas resistências alemãs no alto da elevação e vencer os combates subsequentes de 

La Serra e Caselina, que se prolongavam até o dia 25 e consolidavam a extraordinária 

conquista (COSTA, 1976, p.47). 

 

Inicialmente, o primeiro e segundo ataques, realizados nos dias 24 e 25 de novembro, 

ficaram sob a responsabilidade de um grupo tático americano. A FEB apenas apoiou com o 3° 

Batalhão do 6°RI. Durante esses investimentos houve falha na coordenação com os americanos, 

apoio de fogo deficiente e a defesa inimiga foi subestimada, mostrando-se mais forte do que se 

esperava. 

A terceira investida aliada em Monte Castelo foi realizada no dia 29 de novembro. Dessa 

vez o esforço foi composto apenas por brasileiros. Em primeiro escalão, estavam o 1° Btl do 

1°RI e o 3° Btl do 11°RI, apoiados por unidades do 6°RI. Compondo a reserva estava o 3°Btl 

do 6°RI, que havia participado dos ataques anteriores. A 232ª Divisão de Infantaria Alemã 

retomou a posição no Monte Belvedere, uma elevação próxima e expulsou os americanos. 

Dessa forma, o avanço brasileiro ficou impossibilitado, pois além de receber fogo pela frente, 

ficou a FEB também com seu flanco exposto. Novamente o ataque falhou. 

 

Os insucessos dos ataques a Monte Castelo foram decorrentes de diversos fatores, 

como por exemplo: falta de apoio de carros de combate e de fogo aéreo aproximado, 

inexperiência em combate da tropa brasileira, condições atmosféricas adversas, erros 

na execução do apoio de fogo de artilharia, características do terreno (íngreme e 

enlameado), falta de conhecimento da localização exata do inimigo e de seu poder em 

contra-atacar e, sobretudo, da insistência do comandante do IV C Ex em determinar 

ataques frontais a uma posição fortemente organizada e em terreno impraticável a um 

ataque dessa natureza (FARIA, 2015 p.261). 
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As três primeiras tentativas de tomar Monte Castelo fracassaram. Para uma nova 

oportunidade era preciso esperar, pois em dezembro, com a chegada de nevascas e o frio intenso 

do inverno europeu, as condições para um novo ataque ficaram ainda mais dificultadas para os 

brasileiros. Nessas condições as operações praticamente se resumiram ao emprego de patrulhas. 

 

Figura 12 - Militar da FEB observa a elevação de Monte Castelo 

 

Fonte: Portal FEB, 1945. 

 

Com o fim do inverno, foi iniciada uma nova operação em fevereiro de 1945. O ataque 

foi realizado em conjunto pela FEB e a 10ª Divisão de Montanha do exército americano. No 

dia 21 de fevereiro, após doze horas de combate, finalmente foi conquistada a elevação de 

Monte Castelo. Esse ataque vitorioso rompeu as defesas alemãs e permitiu o prosseguimento 

para a cidade de Bolonha. Essa posição apresentou muita dificuldade para os brasileiros, porque 

dela os alemães tinham o domínio de elevações importantes e amplo campo de observação. 

Monte Castelo, a 21 de fevereiro é a vitória do valor moral, da tenacidade e da 

constância dos nossos “pracinhas” vingando o sacrifício de quatro tentativas 

fracassadas e quebrando o tabu do baluarte que já parecia ser inexpugnável (COSTA, 

1976, p.39). 
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Abaixo é trazida uma publicação de “O Cruzeiro do Sul”, ressaltando a conquista de 

Monte Castelo “Conquistado o Morro do Castello”. O subtítulo da matéria destaca ainda: 

“Irmanados na luta os infantes, os artilheiros e os aviadores do Brasil”. Dessa forma, devido às 

tentativas anteriores fracassadas expostas é possível relacionar essa descrição às dificuldades 

encontradas e ao fato de o êxito ter sido obtido, em consequência da sinergia em combate. 

 

Figura 13 - Conquista de Monte Castelo 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira, 1945. 
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4.4.2 Montese 

 

No contexto das operações realizadas no vale do Rio Panaro (2ª fase), estava a 

localidade de Montese, ocupada pelas tropas inimigas do 471º RI alemão. O investimento sobre 

essa posição iniciou-se no dia 14 de abril de 1945 e tinha por objetivo eliminar a observação 

inimiga sobre as posições da 10ª Div Mth. 

 

O dia 14 de abril foi para a FEB o começo da maior batalha - e a mais sangrenta – 

travada por brasileiros desde a Guerra do Paraguai, a tomada de Montese. Ainda hoje 

é possível ver marcas de bala na fonte na praça da República em Montese, praça que 

na época se chamava Mussolini. Por ter sido libertada por brasileiros, a cidade batizou 

outra praça como “Piazza Basile”. Um livro feito em Montese contando o sofrimento 

de seus habitantes na Segunda Guerra tem um capítulo sobre os brasileiros com o 

sugestivo título “ Generosos Libertadores”. A capa do livro tem a foto de um dos 

carros blindados M-8 do esquadrão de reconhecimento da FEB passando pela cidade 

(BONALUME NETO, 1995, p.201). 

 

A tomada de Montese caracterizou-se por uma importante e sangrenta ofensiva, com a 

finalidade de neutralizar os remanescentes nazistas e permitir a passagem do 5°Exército 

Americano e do 8° Exército Inglês para o Vale do Pó. A peculiaridade dessa batalha deve-se ao 

fato de ter ocorrido no interior de uma área urbanizada, uma situação nova para os brasileiros e 

que dificultava ainda mais o avanço aliado. Além disso, essa foi uma atuação exclusiva da FEB 

e, também, a única vez que houve um apoio direto da Artilharia Divisionária à tropa brasileira. 

 

Montese foi uma epopeia, a mais sangrenta vitória da FEB, em que se empenhou toda 

a Divisão, cabendo aos mineiros do Onze a glória maior, por haverem conquistado a 

localidade e sofrido terrível reação da infantaria alemã, maciçamente apoiada por sua 

experimentada artilharia, nas sólidas posições de Serreto, Paravento e Montebuffone 

(COSTA; 1976, p.52). 

 

Inicialmente, a tropa brasileira realizou patrulhas, com a finalidade de capturar a linha 

Casone-Possessione, logrando sucesso, mesmo com fortes reações do inimigo. O ataque 

propriamente dito iniciou-se às 13:30, do dia 14 com o 1° e 3° batalhões do 11° RI. O 1° Btl 

avançou sobre Montese e o 3°Btl sobre a elevação denominada Montello - cota 927. A frente 

das posições brasileiras estava desprotegida. Isso porque não havia vegetação, facilitando a 

observação inimiga. O ataque apresentou grandes dificuldades, como a presença de um campo 

de minas. Porém, por volta das 15:00 horas, o 1° Btl conseguiu entrar em Montese e o 3°Btl 

conquistou Cerreto. 
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Destaca-se na conquista de Montese a atuação do 3º Pel Fzo/2ª Cia Fzo/1º BI/ 11º RI, 

comandado pelo Ten Iporan, que foi a primeira tropa brasileira a entrar na localidade, 

após ter transposto um campo minado e ter sofrido baixas pela ação da resistência e 

da artilharia alemã (FARIA, 2015, p.266). 

 

  A tropa alemã considerou que Divisão brasileira fosse a principal força atuando 

naquela área, por isso intensificou os fogos sobre a FEB, inclusive com barragens de artilharia, 

o que causou grande destruição nas construções da cidade. 

 

Figura 14 - Militares da FEB na localidade de Montese 

 

Fonte: Portal FEB, 1945. 

 

A conquista só foi finalizada em 16 de abril, quando cessaram os contra-ataques 

alemães. Porém, no interior da cidade, os combates continuaram até o dia 17. Foi necessário 

um trabalho de busca, pois restavam posições de caçadores, que ofereciam risco a tropa. A 

vitória em Montese foi decisiva para o fim das linhas de defesa alemã no setor do V Exército 

e, consequentemente, para toda campanha na Itália. 

 



46 

 

Cabe a Montese , a 14 de abril, ter sido o mais sangrento e  o de maior valia no âmbito 

geral da ofensiva, pela terrível reação oposta pelos nazistas e por abrir-se, naquele 

maciço, uma das portas que levariam a terminação da guerra na Itália (COSTA, 1976, 

p.39). 

 

Abaixo é trazida uma publicação de O Globo em que o assunto principal seria o 

desembarque do 3° Escalão da FEB no Rio de Janeiro e a maneira como a tropa foi “aclamada”. 

É ressaltado o fato de que que a tropa que desembarcou foi aquela que atuou na conquista de 

Montese “Recebem a consagração da Pátria os heróis de Montese”. Dessa forma, é possível 

observar a valorização desse feito, reforçada, ainda, pelo termo “heróis”.  

 

Figura 15 - Heróis de Montese 

 

Fonte: Acervo O Globo, 1945. 



47 

 

4.4.3 Fornovo di Taro 

 

Após o avanço realizado em Montese, no que ficou conhecido como “Ofensiva da 

primavera”, já na 4ª fase da guerra na Itália, a FEB estava inserida em uma perseguição. Era do 

conhecimento dos aliados, que as forças alemãs haviam iniciado um retraimento. Dessa forma, 

o principal objetivo, nesse momento, era impedir o deslocamento inimigo e uma possível 

junção, próximo à fronteira com a França. 

 

Fornovo, a 29 de abril, é a consagração da manobra estratégica e a colheita final da 

tenacidade e do silencioso heroísmo, dos sofrimentos e das angústias, de mais de sete 

meses de continuada luta (COSTA, 1976, p.39). 

 

Nessa ocasião, o 6° RI ficou responsável por progredir através da estrada Collecchio – 

Fornovo e capturarar as tropas existentes na região de Fornovo. O Esquadrão de 

reconhecimento, comandado pelo capitão Pitaluga, ficou responsável por cobrir o flanco de 

ataque do regimento, a oeste do rio Taro. O esquadrão, por realizar o deslocamento à frente da 

tropa, foi a primeira fração a travar contato com o inimigo. 

 

No avanço para Fornovo, a FEB, notadamente o 6°RI (comandado pelo coronel 

Nelson de Melo desde 23 de fevereiro), teve de agir rápido para cortar a retirada 

alemã. Os caminhões da artilharia foram requisitados para transportar a infantaria em 

uma correria pela a estrada, em uma das mais acertadas decisões do comando 

brasileiro (BONALUME NETO, 1995, p.214). 

 

A tropa brasileira realizou um cerco sob os alemães, que se retiravam. Após duas 

tentativas do inimigo de romper a barreira da FEB para alcançar o vale do Rio Taro, o 

comandante brasileiro na ocasião, Coronel Nelson de Mello, enviou, por meio de um vigário 

italiano, uma intimação de rendição com a finalidade de evitar danos desnecessários.  

 

Ao comandante da tropa sediada na região de Fornovo Respiccio: para poupar 

sacrifícios inúteis de vida, intimo-vos a render-se incondicionalmente ao Comando 

das tropas regulares do Exército Brasileiro, que estão prontas para vos atacar. Estais 

completamente cercado e impossibilitado de qualquer retirada. Quem vos intima é o 

Comando da vanguarda da Divisão Brasileira, que vos cerca. Aguardo dentro do prazo 

de duas horas a resposta do presente ultimatum – Nelson de Mello, Coronel 

(ALMEIDA, 2015, p.86). 
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Ao retornar, o vigário trouxe a resposta de um oficial alemão, Major Kuhn, relatando 

que aguardaria ordem do comando superior competente para alguma decisão. Não obtendo 

resposta por parte dos alemães, por volta das 13 horas, a FEB iniciou um novo ataque, que 

perdurou por toda a tarde e início da noite. Por voltas das 21 horas, os alemães tentaram uma 

nova investida, que foi rechaçada. Mais tarde, às 22 horas, o Chefe do Estado Maior da 148ª 

Divisão Alemã, Major Kuhn, cruzou as linhas brasileiras, acompanhado de dois oficias para 

falar com os chefes brasileiros, ocasião em que foi tratada a rendição. O major alemão 

informou: 

 

Comunicou que havia sido autorizado pelo General Otto Fretter Pico a negociar a 

rendição da Divisão alemã e remanescentes da divisão Bersaglieri Itália e da 90ª 

Panzer Granadier, e informou possuir 800 feridos e aproximadamente 16 mil homens 

(entre estes havia inúmeros membros do famoso “Afrika korps”) (ALMEIDA, 2015, 

p.87). 

 

A captura dos alemães representou o encerramento das grandes operações da Força 

Expedicionária Brasileira. Após Fornovo, grande parte das cidades italianas encontravam-se 

libertadas. Isso, em alguns casos, foi feito até mesmo por guerrilheiros italianos antifascistas. 

 

Apesar de alguns incidentes, a rendição foi normal tendo sido aprisionados 2 oficiais 

generais e 14.777 homens da 148º DI alemã, mais remanescentes da 90ª Div Pz e da 

Div Berssaglieri, 1000 viaturas motorizadas, 1.500 viaturas hipomóveis, 4000 animais 

e inúmeros armamentos (Figura 30). Tudo isso ocorreu com irrisórias baixas amigas, 

5 mortos e 50 feridos, dentre os feridos encontrava-se o Cap Ernani Ayrosa da Silva, 

atingido gravemente por uma mina anticarro, em uma ação na estrada Collecchio – 

Fornovo (FARIA, 2015, p.271). 

 

Figura 16 - Rendição da 148° Divisão de Infantaria Alemã em Fornovo di Taro 

 

Fonte: Portal FEB, 1945. 
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Na sequência, é trazida uma edição de o Globo Expedicionário em que o título principal 

refere-se ao acontecimento de Fornovo di Taro: “RENDEU-SE À FEB TODA UMA DIVISÃO 

DA WEHRMACHT”. O feito é ressaltado pelo efetivo envolvido “toda uma divisão” e também 

pela natureza da tropa dada a reconhecida qualidade do exército alemão tratado por 

“wehrmacht”. 

 

Figura 17 - Rendeu-se à FEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo O Globo, 1945. 

 

Com esses últimos acontecimentos terminava a guerra na Itália, pois, a 3 de maio, já 

se processava a capitulação final e total das forças alemãs no país, seguindo-se para a 

1ª DIE um período de ocupação militar que se encerrou em 20 de junho. A FEB 

sofrera, em toda a campanha, 443 mortos, (364 em ação, 60 em acidentes e 19 por 

doenças e motivos diversos), dos quais 13 eram oficiais. Ela cumprira rigorosamente 

sua missão na defesa da democracia (FARIA, 2015, p.273). 
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4.4.4 Desmobilização e retorno da FEB 

 

O envio de tropas à Itália para lutar em defesa da democracia e a existência de um 

governo autoritário no Brasil criaram uma espécie de contradição. Isso pode ser observado na 

desmobilização da Força Expedicionária, que ocorreu ainda na Europa. O governo de Getúlio 

Vargas, dessa forma, evitava conferir prestígio maior aos feitos brasileiros, em favor do modelo 

democrático. 

 

Pouco depois, por ordem do Cmt V Ex, a 1ª DIE deslocou-se da sua área de ocupação 

para a região de Francolise, onde estacionou, aguardando o embarque para regresso 

ao Brasil. Em aviso 217-185, de 6 de junho de 45, ficou determinado que as unidades 

da FEB ficassem, desde a sua chegada ao Rio de Janeiro, subordinadas ao Cmdo 1ª 

RM e fosse dado destino aos seus elementos integrantes, o que significava a formal 

dissolução da Força Expedicionária. 

Portanto, a FEB foi desativada, ainda, na Itália como medida de precaução do Governo 

Vargas, que temeroso da força e coesão e dos ideais de liberdade que a FEB defendera 

com suor e sangue, ela se tornasse uma séria ameaça ao regime vigente no país. Entre 

6 de junho e 3 de outubro de 1945, chegaram ao Brasil os diferentes elementos 

integrantes da 1ª DIE e que foram, calorosamente, recebidos pelo povo brasileiro 

(FARIA, 2015, p.274). 

 

O retorno dos pracinhas não teve o apoio que se esperava das autoridades. Durante o 

desembarque, houve uma ordem para confiscar a bagagem dos soldados, que foi enviada aos 

quarteis e inspecionada. Foram recolhidos objetos como capacetes, facas e medalhas, trazidos 

como troféus de guerra.  

Durante o desfile na avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, os pracinhas, que na Itália 

lutaram contra o nazismo, desfilaram desarmados, pois tiveram o armamento recolhido antes 

do embarque para o Brasil. Posteriormente, foram proibidas reuniões e quaisquer formas de 

agremiação, voltadas para os relatos de ex-combatentes. Estavam impedidos de simples menção 

aos seus feitos e as suas histórias na Itália. Os militares foram proibidos inclusive de usar 

símbolos referentes à Força Expedicionária: 

 

Outro fato desagradável foi uma estranha ordem imposta pelos órgãos 

governamentais: os integrantes da FEB foram proibidos de vestir seus uniformes, de 

expor o símbolo da Força Expedicionária, o emblema da “ Cobra Fumando” e, o mais 

estranho de tudo, de usar suas medalhas e condecorações em público (ALMEIDA, 

2015, p.158). 
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O fato de a FEB ter sido desmobilizada antes de chegar ao Brasil, dificultou que os 

conhecimentos colhidos em combate fossem multiplicados, no sentido de atualizar a doutrina 

do Exército. Também tornou mais difícil o acompanhamento dos ex-combatentes. Apesar dessa 

situação no âmbito político, ao retornarem, os militares foram recebidos pela população em 

clima de festa. 

Ao chegarem ao Brasil, os militares da FEB foram recebidos no Rio de Janeiro por uma 

multidão de populares e desfilaram pela cidade. Na sequência, são trazidas duas publicações de 

“Globo Expedicionário”, acerca do regresso de nossos combatentes  

Na primeira página da publicação de 18 de julho de 1945, é possível ler “A pátria 

orgulha-se de vossa coragem consciente, de vossa dedicação”, tendo sido essas palavras do 

presidente Getúlio Vargas, o título da principal revela “Triunfal a chegada do 1° Escalão da 

FEB”, fazendo referência a maneira como foram recebidos. 

 

Figura 18 - Retorno do 1° Escalão da FEB 

Fonte: Acervo O Globo, 1945. 
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Na página 16, da mesma publicação de 18 de julho de 1945, o principal título expressa 

“Desfilam em meio ao povo!”. Na sequência, o subtítulo descreve “Indescritível o espetáculo 

de patriotismo e emoção cívica pela cidade na tarde de hoje. As vibrações da grandiosa massa 

humana comunicam-se aos expedicionários comovendo-os até às lágrimas”. Dessa forma, é 

possível receber como foi aclamada a Força Expedicionária em sua chegada e desfile pela 

cidade. 

 

Figura 19 - Desfile da FEB em seu retorno  

 

Fonte: Acervo O Globo, 1945. 
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4.5 O BRASIL NO PÓS GUERRA 

 

Ao retornar ao Brasil, a Força Expedicionária foi recebida com festa no Rio de janeiro. 

Desfilou nas ruas da cidade, sendo aclamada pela população. A essa altura, o governo ditatorial 

estabelecido no País, já caminhava, inevitavelmente, para o fim e via nos ideais e imagem 

construídos pela Força Expedicionária, uma ameaça a sua organização. No fim daquele mesmo 

ano, 1945, foram realizadas novas eleições e, no ano seguinte, foi elaborada uma nova 

constituição, apresentando aspectos notadamente democráticos. 

 

Mesmo antes de terminar a guerra, tornou-se evidente para os brasileiros que o regime 

ditatorial instalado no Brasil não fazia mais sentido. O país lutou em defesa da 

democracia contra o fascismo na Itália, enquanto aqui prevalecia um regime com 

características idênticas (FARIA, 2015, p.279). 

 

Em 02 de dezembro de 1945, após 15 anos de Era Vargas, foi eleito para a Presidência 

da República, o general Eurico Gaspar Dutra e também oi eleita uma Assembleia 

Constituinte, que elaborou a Constituição de 1946, com características, 

marcadamente, democráticas. Por fim o Brasil e o povo brasileiro devem muito às 

Forças Armadas e à FEB, em particular, pelo retorno dos ideais democráticos ao solo 

pátrio (FARIA, 2015, p.280). 

 

O Brasil, enquanto nação, terminou sua atuação na Segunda Guerra Mundial 

engrandecido, no que diz respeito ao prestígio internacional conquistado. Lutou contra um 

exército experiente, conquistou vitórias importantes no teatro de operações da Itália, superou 

as dificuldades do terreno, do clima e, até mesmo, o despreparo inicial da tropa.  

 

Combatendo, de igual para igual, com os melhores soldados do mundo, e assistindo 

de perto, aos dramas de outros povos, o homem brasileiro aprendeu a confiar em suas 

próprias possibilidades e na valia de sua fraternidade, de sua democracia vivencial e 

da maneira brasileira de viver (COSTA, 1976, p.39). 

 

Uma característica marcante da tropa brasileira foi a empatia no trato com a população 

local. Frequentemente são encontrados relatos em que italianos revelam, que a tropa brasileira 

chegou inclusive a compartilhar de sua comida com eles.  

Abaixo é trazida a canção “Tedeschi Portare Via” composta pelo pracinha José Pereira 

dos Santos, nela é possível observar referências a proximidade existente entre os combatentes 
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brasileiros e a população italiana, que de acordo com a letra, chegava inclusive a informar 

quanto à aproximação e presença dos alemães: 

 

Passei um carnaval fora do Brasil 

Deitando, enrolando, empunhando o meu fuzil 

Passei um carnaval fora do Brasil 

Deitando, enrolando, empunhando meu fuzil 

O mais engraçado de lá 

Era quando o povo dizia: 

Tedeschi, portare via 

Tedeschi, portare via 

 

Eu pulava e saltava naquela confusão 

Quando ouvia o ronco do canhão 

Mulheres e crianças gritavam com alegria: 

Tedeschi, andare via 

Tedeschi, andare via 

(1-13) 

"Portare via" significa "esconder-se, emboscar-se" em italiano. Já "andare via" é o 

mesmo que "ir embora". O pracinha brasileiro era avisado pelo povo italiano da 

presença dos alemães que, atingidos pelo fogo dos nossos canhões, batiam em 

retirada. Música gravada em show realizado no Clube dos Praças da FEB, em 

Alessandria, depois da rendição alemã na Itália (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DO PARANÁ, 2010). 

 

Na publicação de “O Globo expedicionário”, ainda em 1944, já é possível observar o 

reconhecimento por parte da Itália em agradecimento às ações brasileiras, não necessariamente 

ações militares. Há na primeira página do jornal, do dia 06 de junho de 1944, um artigo de título 

“A Itália agradecida ao Brasil”, onde é possível ler: 

“Em carta dirigida ao nosso consul geral Sr. Vasco Leitão da Cunha, o presidente do 

conselho, Sr Bonomi agradeceu o gesto de solidariedade internacional do Brasil, ao oferecer 

grande donativo de café à Itália, para minorar a situação aflitiva de seus habitantes, deixados 

na miséria após vinte anos de regime fascista e dois anos de ocupação alemã” 

 

 



55 

 

Figura 20 - Itália agradecida ao Brasil 

 

Fonte: Acervo O Globo, 1944. 

 

Na publicação de 16 de novembro de 1944, trazida na sequência, o principal título da 

capa de “O Globo Expedicionário” estampa: “Terá o Brasil voz e voto no concerto das nações 

vencedoras”. Dessa forma é possível identificar uma circunstância, que também contribuiu para 

a mobilização brasileira com o intuito de alcançar maior poder, prestigio e visibilidade no 

cenário internacional. O posicionamento claro do Brasil (a declaração de guerra ao Eixo) foi 

estabelecido num momento em que o conflito já apresentava um desfecho mais provável: a 

vitória dos Aliados. 

 

Figura 21 - Brasil no Concerto das Nações 

 

Fonte: Acervo O Globo, 1944. 
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A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial conquistou para o País 

extraordinário prestígio internacional. Como demonstração dessa realidade, em duas 

oportunidades de crise mundial o Brasil foi convocado por organismos internacionais 

a emprestar sua colaboração armada, para a manutenção da paz em regiões 

conflagradas. A primeira, no Oriente Médio, por solicitação da Organização das 

Nações Unidas (ONU). A segunda, na República de São Domingos, na América 

Central, por instância da Organização dos Estados Americanos (OEA). Foram várias 

as missões que o Brasil desempenhou ao longo destes mais de 60 anos que marcam o 

fim da Segunda Guerra Mundial (FARIA, 2015, p.307). 

 

Embora não tenha assumido o papel de destaque, que pretendia nas decisões da ONU 

após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil passou despontar cada vez mais no cenário de 

operações de paz sob a égide das Nações Unidas. A esse respeito, pode-se listar algumas 

missões, em que houve a presença de militares brasileiros: 

 

Quadro 2 - Participação brasileira em missões de paz 

MISSÃO LOCAL PERÍODO 

UNEF Suez 1957-1967 

ONUC Congo 1960-1961 

ONUMOZ Moçambique 1994 

UNAVEM e MONUA Angola 1991-1998 

UNTAET / UNIMET Timor Leste 1999-2000 

MINUSTAH Haiti 2004-2019 

UNIFIL Líbano 2011-2020 

Fonte: AUTOR (2020). 

 

O Brasil já participou de mais de 50 operações de paz e missões similares, tendo 

contribuído com mais de 50 mil militares, policiais e civis. O país prioriza a 

participação em operações em países com os quais mantemos laços históricos e 

culturais mais próximos, como nas missões realizadas em Angola, Moçambique e 

Timor-Leste, e, mais recentemente, no Haiti e no Líbano (MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, 2019). 

 

Por outro lado, a participação do Brasil na guerra foi particularmente importante, no que 

se refere às Forças Armadas, pois: 

- Desenvolveu sua estratégia militar e política, a partir da concepção de integração do 

Brasil no mundo ocidental; 
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- Houve uma grande atualização na doutrina de emprego e modernização de armamento 

e material;  

- Passou a existir também uma maior preocupação com a formação de nossos militares, 

sobretudo no que diz respeito aos oficiais e seu aperfeiçoamento. 

 

Os novos métodos de planejamento de operações estavam baseados na capacidade 

prática dos oficiais de estado-maior e na concepção geral da manobra do comandante. 

As escolas de formação (AMAN, EsSA, CPOR, NPOR, EsMB, EsIE e EsCom), de 

aperfeiçoamento (EsAO) e de estado-maior (EsCEME) ficaram encarregadas da 

divulgação e difusão da nova doutrina no âmbito do Exército (FARIA, 2015, p.278). 

 

Ainda na publicação de 16 de novembro de 1944, trazida na página 55, há um artigo 

sobre as inovações no Exército Brasileiro: “Deveras surpreende a evolução do Exército”, 

acompanhando o artigo, na parte superior direita da página, é possível ver a fotografia de uma 

formatura da Academia Militar de Resende (atualmente denominada Academia Militar das 

Agulhas Negras - AMAN). No artigo lê-se: “uma nova e modelar Escola de Guerra é inaugurada 

em Resende” fazendo referência ao início do processo de modernização do Exército. Outra 

parte aborda as transformações do Exército: 

“Do discurso do general Eurico Gaspar Dutra, saudando o Presidente da República no 

banquete que o Exército lhe ofereceu, publicamos os mais expressivos tópicos sobre a nossa 

preparação militar: 

De então para cá, sensível foi o progresso alcançado, atingindo o Exército um padrão 

profissional dantes jamais obtido o que lhe possibilitou, em face da cruel agressão que sofremos, 

não só assegurar a proteção de nossas extensas fronteiras, como pronta e eficientemente se 

mobilizar para a guerra de além-mar, onde, ao contrário de 1917, quando outros por nós 

combateram, nossas Forças Expedicionários tão bravamente já lutam pelo Brasil, ao lado de 

nossos gloriosos aliados. 

Verdadeiramente surpreendente foi nestes sete anos, a evolução do Exército. Seus 

efetivos cresceram consideravelmente o material bélico, tão precário dantes, é, já hoje, 

suficiente para as necessidades imediatas e tende para índice, que dentro em pouco, bastem às 

imposições de nossa segurança”. 
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5 HOMENAGENS À FEB    

 

Diante da grandiosidade dos feitos de nossos militares na Itália, após a guerra eles 

receberam um grande número de homenagens, algumas podem ser observadas até os dias de 

hoje, como: monumentos; memoriais; nomes de praças; ruas; e escolas. 

 

Há hoje mais de duas centenas de monumentos erguidos à FEB em pouco menos de 

duzentos municípios. O General João Batista de Mattos, em paciente pesquisa arrolou, 

em volume, a que deu o nome de “ Os monumentos Nacionais – Força Expedicionária 

no Bronze”. 105 monumentos. 

Praças e ruas do Expedicionário abriram-se por todo o Brasil. Barra do Piraí tem o 

chafariz “Cobra Fumando”  

Nas Agulhas Negras, há um monumento aos tenentes mortos no campo de batalha. O 

bairro carioca de Bonsucesso homenageou o Marechal Mascarenhas de Morais. São 

Mateus do Sul lembrou o sargento Max Wolff Filho (COSTA, 1976, p.85). 

 

Para premiar os serviços de nossos militares na II GM, foram criados pelo Exército 

alguns tipos de recompensas, tais como: citações de combate, diplomas honrosos e 

condecorações, como a Medalha de Guerra, Medalha de Campanha, Medalha Sangue do Brasil, 

a Cruz de Combate de Primeira e Segunda Classe. 

 

Figura 22 - Medalha de Campanha 

 

Fonte: Jornalismo de Guerra, 2018. 
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Na Itália, especificamente na cidade de Pistóia foi construído o Cemitério Militar 

Brasileiro, onde foram reunidos os restos mortais dos militares da FEB tombados em combate, 

que ficaram representados por 465 cruzes brancas no local.   

 

Figura 23 - Cemitério Militar Brasileiro, Pistóia 

 

Fonte: Portal FEB, 1946. 

 

Posteriormente, foi erguido no Rio de Janeiro, no Aterro da Glória, o Monumento 

Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, que foi concluído em 24 de junho de 1960. 

O Monumento que compreende museu, jardim e câmara fúnebre é caracterizado, 

principalmente, por um pórtico com 31 metros de altura. Os restos mortais dos pracinhas 

tombados em combate foram trazidos ao brasil e depositados no Monumento durante uma 

solenidade em outubro de 1960, que contou inclusive com a presença do Presidente Juscelino 

Kubitschek. 

 

Figura 24 - Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial 

 

Fonte: Portal FEB, 2016. 
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Por todo país existe um grande número de museus e memoriais dedicados à FEB. Esses 

espaços são fundamentais para manter viva nossa história militar, porém, alguns deles 

encontram dificuldades para manutenção de suas atividades, devido à falta de recursos.  

 

Figura 25 - Museu do Expedicionário, Curitiba, PR 

 

Fonte: Exército Brasileiro, 2018. 

 

Outra organização que também desempenha um papel importante, é a Associação 

Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira (ANVFEB), que possui 

representações espalhadas pelo território nacional e organiza eventos de divulgação, palestras 

e encontros dos ex-combatentes. 

 

Figura 26 - Encontro de Veteranos da FEB em Brasília 

 

Fonte: Folha Militar Online, 2018. 
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No âmbito das Forças Armadas, os veteranos da II GM são frequentemente 

homenageados, tendo seus feitos exaltados. Devem sempre anunciados quando estão presentes 

em alguma cerimônia militar, por exemplo. A esse respeito, existe ainda a comemoração dos 

momentos decisivos da atuação brasileira como é caso do texto alusivo à conquista de Monte 

Castelo, que por meio da Ordem do Dia emitida pelo comandante do Exército é lido pelos 

quarteis do Brasil no dia 21 de fevereiro. 

 

Nos dias atuais, podemos citar exemplos modernos de tributos à Força Expedicionária 

Brasileira como o documentário A Cobra Fumou e o filme Estrada 47. Há ainda os perfis nas 

mídias sociais dedicados a manter viva sua memória e homenagear seus integrantes, como é o 

caso do site Portal FEB e do perfil no Instagram @feb.brasil. Essas plataformas cumprem um 

papel importante na divulgação de publicações contendo feitos, lembranças e curiosidades, 

além disso conseguem alcançar um público diversificado e numeroso. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível perceber que ao longo do tempo, desde sua mobilização até o seu retorno, a 

Força Expedicionária Brasileira teve apoio e legitimidade conferida pelo povo brasileiro e pela 

mídia da época. As publicações, em sua maioria, exaltavam os militares brasileiros e os seus 

feitos. 

A crueldade dos ataques ocorridos no Atlântico, provocando a morte de civis foi o ponto 

decisivo para o apoio popular. Aliado a isso, deve ser destacada a maneira como a mídia 

explorou esses acontecimentos. Ela foi capaz de convergir a opinião pública, no sentido de 

apoiar a mobilização brasileira e, principalmente, se distanciar da Alemanha, a ponto de ser 

possível observar o sentimento antialemão em determinadas ações.  

Com os dados de hoje, é possível notar que a indignação da sociedade ganha ainda mais 

legitimidade, quando notamos que o número de mortos nos ataques às nossas embarcações foi 

maior que o de militares da FEB, tombados no combate propriamente dito. Nessa observação, 

deve ser ressaltado que o Brasil enviou uma Divisão de Infantaria à Itália, ao todo mais de 

25.000 militares estiveram no teatro de operações. 

Diante da análise das publicações, e também das fontes bibliográficas trazidas nesse 

estudo, é possível perceber que, aquela desconfiança inicial (“é mais fácil uma cobra fumar que 

o Brasil ir a Guerra”) não se destinava às Forças Armadas brasileiras, e sim à falta de um 

posicionamento claro do governo diante da beligerância que se estabelecia. Como também foi 

discutido no trabalho, o País se encontrava diante de uma situação delicada, pois havia pressões 

tanto do lado aliado, quanto do eixo. Somava-se ainda a isso os interesses de setores da 

sociedade e do próprio projeto do governo. 

Durante os anos de 1944 e 1945, publicações de jornais, sobretudo, “Globo 

Expedicionário”, como foi trazido na análise, funcionaram como um correio Brasil-Itália. 

Traziam informações do front e levavam informações do Brasil aos militares no campo de 

batalha. Havia nesse jornal espaço destinado às mensagens de familiares, relatos de fatos 

ocorridos no Brasil e das operações da tropa brasileira, no contexto da guerra propriamente dita.  

Nota-se que, além de informar, também era objetivo desse veículo, motivar o 

combatente e trazer de alguma forma um pouco do ambiente que o soldado brasileiro havia 

deixado aqui. Tudo isso por meio de notícias sobre o futebol, por exemplo, ou com tirinhas de 

tom descontraído. Houve ainda grande destaque para as ações mais expressivas da Força 
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Expedicionária como trabalhado na análise: Monte Castelo, Montese, Fornovo di Taro e o 

esperado retorno da FEB ao Brasil. 

Foram selecionadas 13 publicações de acordo com a relevância dos acontecimentos, o 

curso dos fatos e a disponibilidade em acervos. Vale ressaltar que nem todas as publicações se 

referiam diretamente à Força Expedicionária. Algumas tratavam da declaração de guerra e 

revelavam o apoio da imprensa à mobilização brasileira. 

Das matérias verificadas, sete apresentaram palavras de orgulho e exaltação aos feitos 

dos militares brasileiros, e enalteceram a FEB diante das realizações em combate contra o 

exército alemão. Nenhuma publicação desmereceu a tropa brasileira. Isso revela que a Força 

Expedicionária tinha aprovação da imprensa. Há ainda publicações como a que trata do retorno 

dos combatentes ao Brasil, que expressam também o apoio popular.  

Nas publicações ao longo do estudo, observamos o apreço da mídia pela FEB que teve 

seus feitos exaltados nas notícias. Havia também a valorização do combatente que em algumas 

publicações da época era chamado de “herói”. 

A participação do Brasil na Segunda Guerra trouxe grandes transformações em nossas 

Forças Armadas, que foram colocadas a prova naquela oportunidade. Diante da necessidade 

foram modernizadas, receberam novo armamento, equipamento e atualizaram a sua doutrina a 

nova dinâmica de combate que se apresentava. 

Ao fim da Guerra, ao lado das nações vitoriosas, o Brasil teve seu nome elevado no 

cenário internacional, e nos anos seguintes, em decorrência do aperfeiçoamento e competência 

de seus militares, havendo uma participação crescente em missões da ONU. O soldado 

brasileiro superou as adversidades do TO europeu, como o frio e as fortificações alemãs. Além 

disso, apresentou grande empatia no trato com a população italiana. 

Em seu retorno ao solo nacional, os combatentes foram recebidos com festa na cidade 

do Rio de Janeiro. Durante a análise é possível observar, nas publicações que falaram a respeito 

dessa chegada, a exaltação dos feitos da FEB, pois a atuação brasileira foi em defesa da 

democracia. 

 Nos anos seguintes, receberam grandes homenagens. A esse respeito, podemos destacar 

as realizações ocorridas no Governo de Juscelino Kubitschek, que foram inclusive propostas de 

sua campanha presidencial. Foi construído o Memorial da FEB no Rio de Janeiro e o restos 

mortais de nossos combatentes foram repatriados, retirados da cidade de Pistóia, na Itália e 

depositados no memorial do Brasil. 



64 

 

Por todo o País existem hoje muitos monumentos, logradouros e praças cujo o nome faz 

referência à Força Expedicionária, seus feitos, seus heróis ou a locais que libertou do domínio 

alemão. A grandiosidade da FEB continua presente das mais diversas formas, mas com o passar 

dos anos sua memória deixou de estar tão viva no seio da sociedade. As homenagens realizadas 

atualmente restringem-se de certa maneira ao público militar, devido ao estudo das guerras. 

A presente verificação mostra-se relevante à medida que realiza uma contextualização 

histórica e analisa como a FEB foi retratada à época. É importante que sejam realizados estudos 

a esse respeito a fim de aumentar a compreensão acerca da grandiosidade de suas realizações e 

consequentes transformações, que provocou no Exército e no contexto político e cultural do 

Brasil. 
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