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RESUMO 

 

AMORIM, Mariana Moreira de. Patrimônio Histórico, Memória e Turismo: o legado da 

Força Expedicionária Brasileira. Uma reconstrução possível? 2017. 119 f. Dissertação 

(Mestrado em Filosofia) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2017. Versão original.  

 

A II Guerra Mundial foi um conflito de proporções únicas, deixando remanescentes materiais 

e imateriais em todos os países envolvidos. No Brasil, sua herança se apresenta 

principalmente através da participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB). Apesar de 

conquistar vitórias importantes contra um regime ditatorial, o grupo foi desfeito antes mesmo 

do retorno ao Brasil, o que levou os combatentes do heroísmo ao esquecimento rapidamente. 

A exclusão e a desvalorização que sofreram por parte do governo e do Exército causaram 

trauma e ressentimento nos veteranos, que hoje temem que a falta de apoio e interesse levem 

sua história ao completo esquecimento. Este trabalho tem como objetivos entender qual o 

impacto desta desvalorização no que se sabe sobre a FEB atualmente e identificar o que o 

público em geral da cidade de São Paulo e, mais especificamente, os professores de história 

da rede pública, conhecem sobre o grupo. Visa ainda apresentar casos em que o Turismo 

Cultural, através do patrimônio histórico, tenha sido utilizado como instrumento de 

reconstrução da memória de grupos desvalorizados, cujos modelos possam ser aplicados aos 

remanescentes da FEB. Para isso, foram feitos estudos documentais, entrevistas quantitativas 

com o público em geral e qualitativas com os professores de história. Através das pesquisas e 

entrevistas realizadas, foi concluído que os professores de história não têm conhecimento 

aprofundado sobre a FEB e, consequentemente, o assunto é reproduzido superficialmente aos 

alunos em sala de aula, o que justifica o fato de a maior parte do público em geral não 

conhecer o grupo. Observou-se que a omissão de sua história, de seus feitos e de suas 

tradições pelos detentores de poder, numa tentativa de manter o regime ditatorial vigente e a 

estrutura do Exército, fizeram com que o grupo passasse a ser historicamente invisível. Ao 

estudar casos em que o Turismo Cultural foi utilizado como instrumento para reconstrução da 

memória de grupos desvalorizados, conclui-se que as mesmas estratégias podem ser utilizadas 

para a reconstrução da memória da FEB. 

Palavras chave: Patrimônio histórico, memória, turismo, FEB, II Guerra Mundial  



 
 

 

ABSTRACT 

 

AMORIM, Mariana Moreira de. Historical Heritage, Memory and Tourism: the legacy of 

the Brazilian Expeditionary Force. A possible reconstruction? 2017. 119 p. Dissertation 

(Master of Philosophy) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, 

São Paulo, 2017. Original version.  

 

The World War II was a conflict of exceptional dimension, leaving tangible and intangible 

cultural heritage in every country involved. In Brazil, its heritage presents itself especially 

through the participation of the Brazilian Expeditionary Force (FEB). Despite achieving 

important victories against a dictatorial regime, the group was broken up even before their 

return to Brazil, which led the combatants from the heroism to the oblivion quickly. The 

exclusion and the devaluation that they suffered from the government and from the Brazilian 

Army caused trauma and resentment to the war veterans, who nowadays fear that the lack of 

support and interest will sink their history into oblivion. This academic paper has the 

objective of understanding the impact of this devaluation regarding what we know about the 

FEB today and to identify what the general public and History teachers of public schools 

located in the city of Sao Paulo know about the group. In addition to that, this paper aims to 

present some cases in which the Cultural Tourism, through the historical heritage, has been 

utilized as an instrument of reconstruction of the memory of diminished groups and which 

examples could be applied to the heritage of the FEB. To that end, documental studies and 

interviews were made, including qualitative research with applied to History teachers and 

quantitative research applied to the general public. Through the data from those studies and 

researches, it was concluded that most of the population of Sao Paulo does not know about 

the FEB, and that result can be justified by the lack of approach on the subject from the 

formal education system, since History teachers have a superficial knowledge about the topic 

and the presence of the FEB history in the textbooks is very limited, according to the History 

teachers interview. From these results, it was perceived that the omission of the FEB’s 

history, achievements and tradition, by the political forces, in an attempt to maintain the 

current dictatorship and the Army structure of power, led the historical invisibility of the 

group. However, studying cases in which the Cultural Tourism was used as an instrument of 

reconstruction of memory of diminished groups, such as the Holocaust Memorial and the 



 
 

 

Memorial of Resistance of Sao Paulo, it was concluded that the same strategies could be 

utilized to the reconstruction of the memory of the FEB. 

Keywords: Historical heritage, memory, tourism, FEB, World War II 
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1 INTRODUÇÃO   

 

 As contínuas mudanças na sociedade, influenciadas pela globalização e pela revolução 

tecnológica, culminam na transformação dos estilos de vida das pessoas, resultando na 

necessidade de satisfazer novas ânsias e objetivos. As necessidades humanas, segundo 

Maslow, estão organizadas em uma hierarquia que o autor classificou como hierarquia dos 

motivos humanos – uma necessidade é substituída pela seguinte mais forte na hierarquia, na 

medida em que começa a ser satisfeita (HESKETH & COSTA, 1980).  

 Dentre estas necessidades estão novas formas de lazer e turismo, considerados como 

necessidade social e de auto realização. Segundo Leopold & Ritchie (2003), houve um 

crescimento na procura de experiências turísticas pós-modernas combinadas com o aumento 

da oferta de produtos turísticos culturais especializados e diferenciados. Para Ansaha (2009), 

as pessoas não querem ser parte de um coletivo indiferenciado, o que explica o declínio das 

formas de turismo de massa praticadas a partir de 1960. Nesse cenário, práticas de turismo 

cultural podem representar uma possibilidade motivadora diante de opções massificadoras de 

turismo, constituindo-se em um segmento que vem sendo muito procurado pela demanda que 

busca experiências voltadas para a herança cultural dos destinos.  

 Um exemplo deste fenômeno é o crescimento e desenvolvimento de atrações 

associadas às guerras e tragédias, cuja principal característica é a autenticidade. Este tipo de 

atrativo leva a uma profunda imersão na história e pode ser utilizado como peça importante 

para a preservação do patrimônio histórico e cultural de certas localidades. 

 A II Guerra Mundial, por exemplo, foi responsável por deixar um enorme número de 

remanescentes para o desenvolvimento do Turismo Cultural. Basta uma rápida busca nos sites 

oficiais de turismo de países como a França e a Alemanha para encontrar uma grande 

quantidade de atrativos turísticos relacionados ao conflito, como por exemplo, o Memorial 

aos Judeus Mortos da Europa, ou Memorial do Holocausto, em Berlim; a Basílica de Nossa 

Senhora da Guarda, na cidade de Marselha; e os Museus do Dia D, na Normandia.  

  Os antigos campos de concentração são outros exemplos desta tendência devido à sua 

contínua aceitação como atrativos turísticos. A visitação se desenvolveu mais rapidamente 

nos últimos 20 anos, levando seus administradores a transformar lugares que, a princípio, 

eram utilizados como locais de oração pelas vidas perdidas durante a guerra, em atrativos que 
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visam receber todo o público interessado em entender como a tragédia ocorreu. Além de 

educativa, a visitação destes atrativos acaba sendo fonte fundamental para a própria 

manutenção dos antigos campos de concentração (LEOPOLD; RITCHIE, 2003).   

 Leopold & Ritchie (2003) seguem dizendo que, com a popularização deste tipo de 

atrativo, é identificada a importância do desenvolvimento de aspectos educacionais nas 

visitas. Tours guiados, folhetos informativos e equipamentos multimídia se tornaram 

componentes comuns nestes locais. Este é o caso de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, sem 

dúvida um dos exemplos mais expressivos de como um campo de concentração pode ser 

utilizado como produto turístico e local de guarda da memória. Trata-se da cena original de 

um crime, carregado de memórias dolorosas e, apesar de chocante, interessa os turistas pela 

realidade com que o tema do Holocausto é tratado. 

 No entanto, os remanescentes da II Guerra Mundial não existem apenas nos locais em 

que as batalhas aconteceram. Seguindo a pesquisa em sites oficiais de turismo de países que 

estiveram envolvidos no conflito, temos como exemplo o National World War II Memorial, 

em Washington, que homenageia os americanos que serviram nas forças armadas durante a 

guerra, e o Monumento aos Mortos da II Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, que abriga os 

restos mortais dos soldados brasileiros mortos na Itália.  

  Porém, apesar da grande quantidade de monumentos, museus e memoriais ao redor do 

mundo que guardam a memória oficial da II Guerra Mundial, existem também aquelas 

memórias traumáticas que são privadas de manifestações no espaço público. É o que Pollak 

(1989) chama de memórias subterrâneas. Trata-se de lembranças de grupos minoritários que 

ficam mantidas no confinamento, na clandestinidade, esperando o momento certo para serem 

expressas: mas longe de serem conduzidas ao esquecimento, estas lembranças transformam-se 

em forma de resistência. Há, portanto, um conflito recorrente entre a memória 

institucionalizada que circula livremente e as memórias coletivas das minorias.   

 Apesar de o Holocausto ser amplamente estudado e de existirem diversos atrativos que 

buscam preservar sua história, o assunto permanece um tabu entre muitas vítimas. Pollak 

(1989) diz que o silêncio dos sobreviventes que voltaram dos campos de concentração para 

seus países de origem está ligado à necessidade de lidar com aqueles que não foram 

capturados pelo regime nazista, para que não seja provocado neles um sentimento de culpa 

por terem sido poupados. É ainda necessário que as próprias vítimas saibam lidar com seu 

sentimento de culpa pelos que não sobreviveram, visto que muitos judeus negociavam com as 
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autoridades nazistas na esperança de conseguirem um melhor tratamento. “Em face dessa 

lembrança traumatizante, o silêncio parece se impor a todos aqueles que querem evitar culpar 

as vítimas. E algumas vítimas, que compartilham essa mesma lembrança ‘comprometedora’, 

preferem, elas também, guardar silêncio” (Pollak, 1989, p. 4).   

 Outro exemplo de memória coletiva subterrânea é o da Força Expedicionária 

Brasileira (FEB) que, apesar de ter feito parte das Forças Armadas Brasileiras, instituição que 

não é considerada minoria política, passou por uma série de exclusões e desvalorizações.  

 Segundo o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

da Fundação Getúlio Vargas, (CPDOC – FGV, 2016), a FEB foi constituída por mais de 25 

mil homens que exerciam ou não atividades ligadas à carreira militar. Estes homens foram 

enviados à Itália como combatentes e participaram da libertação do país que, até então, estava 

parcialmente ocupado pelos alemães.  

 Os pracinhas brasileiros conseguiram vitórias importantes, tomando cidades e regiões 

estratégicas apesar das dificuldades que enfrentaram. Em consequência, 443 brasileiros foram 

mortos durante os combates e, em 1945, com o final da guerra, a FEB foi desfeita antes 

mesmo de os combatentes retornarem ao Brasil (PORTAL FEB, 2016). 

 Os motivos que levaram a esta rápida desmobilização envolvem questões políticas e 

militares. Na época, o Brasil vivia o Estado Novo, regime de características ditatoriais de 

influências nazistas e fascistas imposto por Getúlio Vargas. A FEB representava uma ameaça 

à continuação deste regime, visto que esteve na Itália combatendo exatamente um regime com 

as mesmas características. A redemocratização do Brasil mostrava-se inevitável e o retorno da 

FEB aceleraria esse processo. Além disso, existiam grandes dificuldades em incorporar os 

expedicionários ao Exército Brasileiro, que se preocupava com a conturbação de sua 

hierarquia militar. Apenas os oficiais puderam permanecer no Exército, mas sofriam 

preconceito e eram desestimulados, mostrando que a FEB passava a ser indesejável tanto para 

o regime varguista quanto para o exército (RIBEIRO, 2013).  

Segundo Ribeiro (2013), a maneira com que as tropas foram rapidamente 

desmobilizadas causaram trauma e ressentimento nos ex-combatentes. Proibição do uso de 

uniformes, descaso na entrega de medalhas, dificuldade em conseguir emprego para os civis e 

assistência precária para o tratamento dos traumas de guerras são alguns dos exemplos do 

descaso do governo e do Exército. Como forma de resistência, os veteranos criaram, logo 
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após o retorno ao Brasil, a Associação dos Ex-combatentes do Brasil, que tinha como 

membros todos os combatentes que se envolveram de alguma forma com a II Guerra Mundial, 

e em 1963, a Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, que 

recebia apenas os ex-combatentes que participaram do conflito na Itália. Ambas tinham como 

objetivos suprir a ineficiência dos órgãos que deveriam promover a reintegração dos 

veteranos e também visavam garantir que a memória da participação da FEB na guerra não 

fosse apagada. Entretanto, hoje estas instituições sofrem com falta de apoio e, com a idade 

avançada dos veteranos, temem perder o que resta de sua memória. Os esforços das 

associações levaram à adoção, ainda que tardia, de uma política de memória que visava 

minimizar os traumas do passado. Esta política compreendia uma legislação em benefício dos 

ex- combatentes, a realização de cerimônias em sua homenagem, o conhecimento pelo 

público de seu sofrimento e a construção de monumentos comemorando a FEB. No entanto, a 

autora coloca que não é possível dizer que estas ações tenham sido suficientes, pois muitas 

das conquistas chegaram após veteranos já terem morrido. Coloca também que, ao pesquisar o 

conteúdo de livros didáticos de História do Brasil, nota-se que o espaço destinado à FEB é 

limitado.   

Assim, apesar de terem feito parte de um momento importante da história do Brasil, os 

ex-combatentes carregam profundo ressentimento por não terem recebido do Exército ou do 

governo o reconhecimento oficial por suas contribuições e o amparo necessário para sua 

reintegração na sociedade, sendo mantidos fora da memória nacional brasileira.  

De acordo com Ansara e Dantas (2013), a construção das memórias implica em 

disputas sociais centradas em lutas pelo poder e pelo reconhecimento do que é verdade. 

Contudo, não existe verdade absoluta, e sim uma série de versões interpretadas de acordo com 

o sentido dos fatos para cada grupo. “Porém, há grupos dominantes que legitimam sua versão, 

mantendo as demais à margem da memória oficial” (informação verbal)1. Memória e 

esquecimento passam a ser instrumentos das forças dominantes que visam construir 

representações ideológicas e justificar a relação de dominação e a ordem estabelecida.      

Segundo Pollak (1989, p.6) “conforme as circunstâncias, ocorre a emergência de 

certas lembranças [...]. Sobretudo a lembrança de guerras ou de grandes convulsões internas 

remete sempre ao presente, deformando e reinterpretando o passado”. Assim, memórias que 

                                                           
1 Informação fornecida por Ansara em São Paulo, em 2015. 
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estavam em silêncio ganham forças para aflorar e entrar em disputa. Essa se mostra uma 

oportunidade para que se traga à luz visões não legitimadas, para que excluídos e 

marginalizados possam ser escutados e, a partir daí, tentem se recuperar, na medida do 

possível, dos traumas do passado.   

Vale ressaltar que a motivação de escrever a respeito deste tema surgiu a partir da 

realização de um intercâmbio internacional de um ano e meio na França durante minha 

graduação, quando tive a oportunidade de viajar por alguns países da Europa. Foi quando 

percebi o quanto o turismo se utilizava dos remanescentes da II Guerra Mundial, pois em todo 

destino visitado havia um local que foi palco de batalhas, um bunker (esconderijo 

subterrâneo), um campo de concentração ou de extermínio, museus, memoriais ou 

monumentos. Foi daí que surgiu meu interesse por fazer um trabalho de conclusão de curso 

que relacionasse Turismo e II Guerra Mundial. 

Ao retornar de meu intercâmbio, demonstrei ao meu orientador, o Professor Mario 

Jorge Pires, minhas intenções de desenvolver uma pesquisa relacionando a II Guerra Mundial 

e o Turismo na Europa. No entanto, ele me chamou a atenção para a participação do Brasil na 

II Guerra Mundial através da Força Expedicionária Brasileira, e da considerável quantidade 

de monumentos e museus que existiam no Brasil em sua homenagem, porém pouco 

conhecidos pela população, o que me despertou imediato interesse e curiosidade. Daí surgiu a 

ideia de comparar a valorização dos remanescentes da II Guerra Mundial em ambos os locais: 

Europa e Brasil. Este Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado em 2010, deu origem a 

esta nova pesquisa, agora focada na memória deste grupo.     

Esta pesquisa tem como objetivo geral entender qual o impacto da desvalorização 

sofrida pela FEB após seu retorno ao Brasil em decorrência do fim da II Guerra Mundial 

sobre o que se sabe sobre o grupo hoje.  Já os objetivos específicos são identificar o que se 

sabe sobre a FEB hoje entre o público em geral e entre professores de História da cidade de 

São Paulo, além de apresentar casos em que o Turismo Cultural, através da utilização do 

patrimônio histórico, tenha sido utilizado como instrumento de reconstrução e preservação da 

memória de grupos desvalorizados cujos modelos possam ser aplicados à FEB. 

A partir dos objetivos citados, as hipóteses que se pretende confirmar são as de que a 

desvalorização sofrida pela FEB no passado e no presente fez com que pouco se conheça 

sobre ela atualmente, visto que a maior parte do público em geral não conhece ou pouco 
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conhece sobre o assunto; que os professores de história pouco ou nada conhecem sobre a FEB 

e não ensinam sobre ela em sala de aula e, finalmente, que o Turismo Cultural pode ser 

utilizado como instrumento para reconstrução da memória da FEB. 

A primeira seção tratará da mobilização e desmobilização da FEB e das dificuldades 

enfrentadas pelos ex-combatentes durante o processo de readaptação a sociedade, situando 

estes acontecimentos em seus contextos históricos. Além disso, através de conceitos como 

memória e identidade, será analisado o que levou os ex-combatentes do heroísmo ao 

esquecimento. A partir das conclusões de Ribeiro (2013) sobre a desvalorização da FEB por 

parte do governo e do Exército, a seção seguinte será uma tentativa de entender qual o 

impacto desta desvalorização no que as pessoas sabem sobre a FEB hoje. Para isso, será 

levantado se a população da cidade de São Paulo conhece a FEB e, caso conheça, o que sabe 

sobre ela, o que será feito através de pesquisa quantitativa. Esta seção abrange também 

entrevistas semiestruturadas com professores de história para entender o que eles sabem sobre 

o grupo e se o assunto é abordado em sala de aula e, caso seja, qual o conteúdo ensinado. 

Finalmente, a última seção buscará investigar se o Turismo Cultural, através da utilização do 

patrimônio histórico, pode ser utilizado como instrumento de reconstrução e preservação da 

memória da FEB, utilizando casos como o do Memorial do Holocausto, em Berlim, na 

Alemanha, e do Memorial da Resistência, em São Paulo, como modelos.   
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2 A FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA – DO HEROÍSMO 

AO ESQUECIMENTO  

 

2.1 O nascimento do herói  

 

Desde a crise política de 1929 a América Latina era considerada uma importante fonte 

de matéria-prima para os Estados Unidos, assim como uma possibilidade de expansão de 

mercado consumidor. Para manter sua hegemonia no continente, era necessário combater a 

influência nazifascista. Por isso, de acordo com Ribeiro (2013), foram criados em diversos 

países latino-americanos o Birô Interamericano, responsável por exaltar o Pan-Americanismo 

- movimento de solidariedade continental que visa manter a paz nas Américas, preservar a 

soberania dos Estados e estimular seu inter-relacionamento. 

Para Senteifus (2000), apesar dos esforços americanos, em 1937 teve início no Brasil o 

período autoritário com características fascistas conhecido como Estado Novo (1937 – 1945), 

instaurado através de golpe de Estado organizado pelo próprio presidente Getúlio Vargas, no 

intuito de garantir sua continuidade no poder. O golpe de Vargas foi articulado junto aos 

militares e a políticos aliados que defendiam um regime forte no Brasil e foi apoiado por 

grande parte da sociedade, pois desde 1935 o governo havia reforçado sua propaganda 

anticomunista, assustando a classe média e preparando-a para apoiar a centralização política 

que já se desencadeava. 

No plano interno, segundo o CPDOC FGV (2016), Vargas defendia um projeto de 

desenvolvimento industrial focado no capital nacional, mas não excluía a possibilidade de 

investimentos internacionais. No entanto, a baixa disponibilidade de capital internacional e a 

resistência das classes dominantes que se mostravam contra a interferência do Estado no setor 

econômico se colocavam como entraves. Como alternativa, Vargas procurou tirar benefício 

tanto do sistema de comércio compensado da Alemanha como do livre-cambismo norte-

americano.  

O governo brasileiro assinou acordos comerciais com ambos os países. Com a 

Alemanha, assinou os Acordos de Compensação em 1934 e 1936, que garantiam a exportação 

de matéria-prima em troca de produtos manufaturados alemães. Com os Estados Unidos, foi 

assinado o Tratado Comercial de 1935, pelo qual o Brasil oferecia concessões tarifárias a 
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determinados produtos norte-americanos em troca de liberação de tributos sobre os principais 

produtos de exportação brasileiros. Ambos os países toleravam o comportamento de Vargas 

devido ao interesse econômico que tinham pelo Brasil (CPDOC FGV, 2016). 

No campo ideológico, Vargas também evitou definir posições. O governo era 

composto por homens que simpatizavam tanto com os Estados Unidos quanto com o regime 

nazista alemão. Com o início da guerra em 1940, Vargas anunciou oficialmente que o Brasil 

permaneceria afastado do conflito, justificando a neutralidade através da constituição 

brasileira, que a previa em caso de guerras entre potências estrangerias não americanas. Com 

isso, Vargas pretendia manter sua liberdade de ação, sobretudo pela incerteza dos resultados 

da guerra (SENTEIFUS, 2000).  

Porém, com o desenrolar do conflito, a neutralidade brasileira se tornou cada vez mais 

difícil. De acordo com Ribeiro (2013), a partir de 1941, os Estados Unidos, no intuito de 

cortar o fornecimento de matéria-prima brasileira para o Eixo, acordou com o Brasil a 

aquisição de toda sua produção estratégica, sobretudo de borracha, material que foi 

fundamental após a sua entrada na guerra. Devido à importância da borracha, o governo 

brasileiro buscou fazer novos acordos, fornecendo o material em troca de mais armamentos 

para o Exército brasileiro.  Neste período, o Exército possuía material bélico precário e tropas 

despreparadas. Além disso, a maior parte de seu efetivo era composto por homens pobres, 

desnutridos e analfabetos, com pouca ou nenhuma experiência em combate.  

Vargas ofereceu facilidades importantes aos Estados Unidos em relação à presença das 

tropas americanas em solo brasileiro. Segundo dados do CPDOC FVG (2016) foram criadas 

medidas comuns na área da defesa no que diz respeito ao Exército, à Aviação e a Marinha. O 

governo americano tinha intenções claras de arcar com a defesa do continente com suas 

próprias tropas. No entanto, como estratégia para conseguir mais armamento, o governo 

brasileiro insistiu em se encarregar da defesa da base militar no Nordeste do Brasil, mas para 

isso, precisariam estar equipados.   

Para os Estados Unidos, o armamento brasileiro gerava uma situação desconfortável. 

Por um lado, a potência visava manter a América Latina fora da corrida armamentista, mas 

por outro, pregava a necessidade da defesa coletiva continental, o que era impossível sem o 

fornecimento de armas, meios técnicos e financeiros. Seguir restringindo o Brasil ao acesso a 

armamentos, segundo Senteifus (2000), poderia levar o país a buscar outros fornecedores, 

como por exemplo, os países do Eixo.   
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Percebendo a inclinação do Brasil em direção aos Aliados, o Eixo passou a se esforçar 

para convencer o país a manter sua neutralidade, acabando por condicionar o rompimento das 

relações comerciais e diplomáticas com o Eixo à eclosão da guerra com o Brasil. Mesmo 

assim, no início de 1942, o governo brasileiro acabou por se inclinar em direção ao sistema de 

poder norte-americano, o que consolidou a hegemonia dos Estados Unidos no continente. 

Vargas, no entanto, condicionou oficialmente o alinhamento com os Estados Unidos ao 

fornecimento de equipamentos modernos para as Forças Armadas brasileiras. O ministro da 

Guerra, Eurico Dutra, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Góis Monteiro, que 

eram a princípio pró-Eixo, assim como grande parte dos militares, acabaram mudando de 

posição ao perceberem que o investimento norte americano seria fundamental para 

modernizar e treinar o Exército brasileiro. Como desdobramento dos Acordos de Washington, 

foram finalmente enviados armas e munições ao Brasil (RIBEIRO, 2013). 

O ataque dos submarinos do Eixo a navios brasileiros acelerou a entrada do Brasil no 

conflito, pois fizeram com que a sociedade brasileira pressionasse o governo a entrar na 

guerra, exigindo respostas às agressões nazistas. As manifestações populares poderiam 

culminar em um processo de abertura democrática, mas Vargas conseguiu conciliar, através 

do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) – instrumento oficial de censura e 

propaganda do Estado Novo - a manutenção da ditadura no plano interno e o combate ao 

nazifascismo no plano externo, reduzindo assim as resistências ao governo. Em agosto de 

1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e a Itália, comprometendo-se definitivamente com 

as Forças Aliadas (CPDOC FVG, 2016). 

Segundo Ribeiro (2013, p.43 - 44): 

Vargas [...] condicionou o apoio aos EUA ao investimento de capitais e 

fornecimento de armamentos. Para o governo brasileiro as condições de seu 

alinhamento estavam atreladas à concretização do projeto nacional 

desenvolvimentista de Vargas que enxergava na industrialização a saída para a 

definitiva ascensão econômica do país e a legitimação da ditadura estado-novista.  

[...]. É nesse contexto que surgem as reivindicações brasileiras para o financiamento 

da construção da Usina Siderúrgica de Volta Redonda e o reequipamento das Forças 

Armadas, em troca da exigência norte-americana de instalação de bases militares no 

Nordeste, que permitiriam o acesso mais fácil ao norte da África. A partir daí 

confirma-se, definitivamente, a supremacia militar norte-americana no continente e a 

ideia do alinhamento com a política de Washington, que ganha força com os 

episódios dos ataques de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros. 

 

Percebe-se no trecho acima que o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos 

ocorreu graças a vários fatores, como o resultado do Pan-Americanismo; a promessa de 
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contribuição com o projeto de desenvolvimento industrial; a modernização das Forças 

Armadas e a tentativa de manutenção do regime ditatorial através da ascensão econômica.  

Apesar do alinhamento com os Estados Unidos, Vargas mantinha-se firme no 

propósito de garantir a soberania nacional e a política nacional desenvolvimentista, e tal 

postura tinha como objetivo tornar o Brasil uma potência emergente no cenário internacional 

do pós-guerra. A formação de um exército para lutar ao lado dos Aliados na Europa foi mais 

uma estratégia para consolidar a posição de destaque do Brasil na América Latina (CPDOC 

FVG, 2016). É neste cenário que é formada a FEB.   

De acordo com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (2017), em 1943 a 

FEB foi oficialmente constituída, de acordo com a Portaria Ministerial nº 47/44, sendo 

composta por 25 mil soldados que seriam comandados pelo general Mascarenhas de Moraes. 

Esta força foi integrada ao V Exército norte-americano, comandado pelo general Mark W. 

Clark.  

A princípio, a FEB seria composta por 60 mil homens divididos em três divisões de 

infantaria. Porém, por dificuldades em encontrar homens que passassem nos processos de 

seleção, apenas uma divisão de infantaria foi enviada para o solo europeu (RIBEIRO, 2013).  

Em sua tese de doutorado, Patricia da Silva Ribeiro faz um detalhado estudo da 

história da FEB, abordando o contexto histórico em que ocorreu sua mobilização e 

desmobilização e a luta dos ex-combatentes em busca de direitos e da manutenção de sua 

memória. 

Para a autora, a FEB nasceu como um projeto político e militar envolvendo diversas 

instituições e atores de diferentes países. Sua criação renovaria para Vargas as esperanças de 

firmar o Brasil no cenário internacional, argumento que serviu para influenciar a avaliação do 

governo, dos militares e da população em relação à FEB. Ela diz que o desenrolar da guerra e 

a forte possibilidade de vitória dos Aliados anunciavam o fim do Estado Novo, surgindo então 

a necessidade urgente da mudança de postura do presidente.  Ribeiro entende o empenho 

pessoal de Vargas na consolidação da FEB como parte da construção de uma imagem para o 

pós-guerra, desvinculada do modelo autoritário do Estado Novo (RIBEIRO, 2013).  

A autora conta que, após uma primeira seleção, o número de homens convocados de 

acordo com critérios médicos não foi suficiente. Foi feita então uma segunda seleção bem 
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menos exigente que levou ao front, segundo Piason2, “tuberculosos, sifilíticos, epiléticos, 

'quase-cegos ou surdos', 'pés chatos', ‘paranoicos’, débeis mentais entre outros” (PIASON, 

1950:88 apud RIBEIRO, 2013). Assim, apesar da modernização e do treinamento oferecido 

pelos Estados Unidos, a FEB partiu para a Itália em clima de descrédito, sendo considerada 

uma tropa mal treinada, doente e antiquada.   

Para explicar a realidade social dos integrantes da FEB, Ribeiro (2013) utiliza as ideias 

contrapostas do caxias e do malandro. O caxias, cujo nome deriva do patrono do Exército 

Duque de Caxias, representa a hierarquia, as regras e a manutenção da ordem social. Já o 

malandro é marcado pela individualização, sentimento e improvisação, buscando driblar, 

burlar e sobreviver à ordem social, sem tentar alterá-la. A mobilidade que existe entre os 

variados espaços sociais e dos papéis que se assume nesses espaços possibilitou, segundo a 

autora, a participação do malandro na guerra. Assim, revela-se uma realidade social 

fragmentada, complexa e multifacetada, assim como a que é encontrada no Brasil. O herói da 

FEB transita em meio a essa multiplicidade de atores, mas, para Ribeiro, ele está mais 

precisamente na fronteira entre o caxias e o malandro - valentes, porém vulneráveis e 

imperfeitos.  “O Exército da FEB se apesentava com suas falhas e contradições, mas vitorioso 

e corajoso” (RIBEIRO, 2013, p.37). É esta porção mais humana do soldado que acaba 

aproximando a FEB mais do malandro que do caxias.  

A autora ainda coloca que exemplos como Macunaíma e Zé Carioca mostram como, 

no Brasil, os heróis se afastam do politicamente correto. A FEB era, “antes de tudo, o retrato 

de um Brasil pobre, doente e mestiço” (RIBEIRO, 2013, p.40). 

Na Itália, a FEB atuou no Vale do Rio Sercchio, nas montanhas dos Apeninos e no 

Vale do Rio Pó de julho de 1944 a maio de 1945, tendo sido a primeira tropa sul-americana a 

deixar o continente para combater na Europa. Dentre diversas missões cumpridas com 

sucesso, a maior vitória dos pracinhas ocorreu em Monte Castelo, em uma campanha que 

durou três meses, até a vitória em fevereiro de 1945. Para avançar e chegar até Bolonha, os 

Aliados precisavam vencer a chamada Linha Gótica, uma barreira das tropas alemãs. Após 

cinco tentativas, o local finalmente foi conquistado (ROSTY, 2011).  

Segundo Oliveira & Rosty (2011), o combate mais sangrento ocorreu em Montese, 

onde os alemães atacaram os pracinhas com a maior concentração de fogos e artilharia vistos 

                                                           
2 PIASON, José Alfio. Nosso último dever na FEB. In: ARRUDA, Demócrito. Depoimento de oficiais da 

reserva sobre a FEB. São Paulo: IPÊ – Instituto Progresso Editorial S.A. Ed, 1950. 
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até então. Apesar disso, a FEB mais uma vez teve sucesso e conseguiu a rendição da 148ª 

Divisão da Infantaria Alemã, que resultou em aproximadamente 15.000 prisioneiros e na 

apreensão de 4.000 cavalos, 80 carroças e 1.000 viaturas. Este foi um ponto alto da 

participação da força no conflito, fruto de uma bem planejada operação de perseguição que 

repercutiu favoravelmente nos altos escalões.  

Assim, apesar do sentimento de descrédito com relação a FEB antes de sua partida 

para a Itália, “esta força (...) contribuiu decisivamente para derrotar as forças nazistas na 

península italiana, avançando mais de 400 quilômetros, libertando meia centena de vilas e 

cidades e aprisionando mais de vinte mil combatentes inimigos” (OLIVEIRA & ROSTY, 

2011, p.88).  

No entanto, para os ex-combatentes, que em sua maioria não tinham experiência em 

combate e não estavam acostumados com o clima frio da região, as vitórias vieram após muita 

dificuldade, como conta o veterano Julio do Valle em reportagem ao El País (2014): 

Ninguém sabia o que era um combate, dos generais aos soldados mais rasos. 

Aprendemos a guerrear nas dificuldades [...]. Sofríamos bastante com as baixas 

temperaturas. A neve chegava até o joelho. Recebemos uma capa de gabardina 

grande, horrível, de 12 quilos e que com a chuva ficava muito pesada para 

carregar. Quando o comando norte-americano viu aquilo, mandou recolher na hora 

as gabardinas. 

 

A Associação de Ex-combatentes do Brasil também colheu uma série de relatos de 

veteranos contando sua experiência em solo italiano e as dificuldades e sofrimentos pelos 

quais passaram. O veterano Taltíbio Custódio concorda com Julio do Valle ao falar sobre a 

falta de preparo para o combate:  

[...] a preparação, no Rio de Janeiro, revelou-se pouco útil, pois saímos de um 

calor escaldante e chegamos à Itália com frio e neve; o terreno, o armamento e o 

fardamento eram totalmente diferentes (PORTAL DA FEB, 2016).  

 

Em seu relato, o veterano Arbides Pereira conta sobre o choque de presenciar a 

violência durante o combate no front:   

Ali, sim, cerrou o fogo. O combate era para valer. Quando os alemães 

abandonavam determinada posição é que a gente podia ver o estrago que a guerra 

causava. A artilharia alemã ainda usava muitas peças movidas à tração animal. 

Havia muitos carros avariados ao longo do itinerário de progressão, mas, Deus do 

Céu, ver os corpos de soldados alemães e cavalos destroçados era de arrepiar. Isso 

a gente não esquece mais. (PORTAL DA FEB,2016) 
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Sobre o combate em Montese, o ex- combatente Geraldo Sanfelice diz que:   

Era apavorante, mas nós seguíamos em frente, protegidos por uma cortina de 

fumaça lançada pela nossa artilharia. A terra parecia tremer. [...]. Aquela foi a 

batalha mais sangrenta de que participei. Muitos amigos perderam a vida e outros 

tantos ficaram mutilados. Ao final dos combates, comemoramos o êxito da missão, 

mas a sensação de perda era maior do que a alegria pela vitória. O comandante do 

IV Corpo de Exército dos Estados, General Crittenberger, a quem estávamos 

subordinados, muito elogiou a nossa participação naquele combate (PORTAL DA 

FEB, 2016).  

 

Os depoimentos anteriores confirmam que o auxílio material norte-americano, 

buscado a todo custo para modernizar o Exercito brasileiro, assim como treinamentos 

realizados no Brasil, não foram suficientes para preparar os homens enviados à Itália para as 

realidades dos cambos de batalha.   

Com o final da guerra, os expedicionários foram desmobilizados ainda na Itália e 

regressaram ao Brasil, onde foram recebidos no dia 18 de julho de 1945 com o Desfile da 

Vitória. Fartamente noticiado nos veículos de comunicação, o evento foi de grande 

magnitude. Segundo Ribeiro (2013), as realizações da FEB nos campos de batalha eram 

exaltadas publicamente por autoridades do governo e do Exército, contribuindo para 

consolidar a imagem dos pracinhas como heróis nacionais. Além disso, os principais veículos 

de comunicação existentes na época, como o rádio, os jornais e o cinema, foram importantes 

instrumentos de catequese cívica, como coloca a autora, incutindo na memória nacional a 

imagem do herói da FEB.  

Em meio a uma conjuntura política tensa e em transição, além da FEB, do governo e 

do Exército, participaram do desfile partidos políticos, sindicatos, clubes, estudantes e a 

população carioca em geral. Para Ribeiro (2013, p.63 – 64): 

Neste momento, o conceito de democracia é mobilizado quer seja para apoiar 

Vargas, quer seja para se colocar contra ele.  O desfile se transforma, assim, em 

palco de disputas políticas que manifestam intenções variáveis em função dos 

interesses daqueles que dele tomam parte. [...]. Os preparativos demonstram a 

intenção de transformar o acontecimento, único na história do país, num ritual cívico 

de grande apelo popular. A singularidade do evento levou o presidente Vargas a 

decretar o dia 18 de julho de 1945, data do desfile, feriado nacional. A iniciativa 

tinha como objetivo viabilizar a presença de um grande número de funcionários 

públicos, bem como do povo em geral, para o maior brilhantismo dos festejos, em 

homenagem aos nossos bravos patrícios. O texto do decreto-lei nº 19.220, de 18 de 

julho de 1945, que instituiu o feriado, revela o projeto do governo de inscrever o 

desfile na memória nacional como um episódio raro de congraçamento popular. 
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Conforme o trecho anterior, é difícil precisar a intenção do público que compareceu ao 

desfile: afirmação ou crítica à figura de Vargas e ao Estado Novo. Mas fica clara a intenção 

do governo de utilizar o evento como oportunidade de exaltar o sentimento cívico da 

população, sobretudo com a iniciativa de decreto de feriado nacional no dia de sua realização.   

Durante o evento, o número de pessoas que compareceu para comemorar os heróis da 

FEB superou as expectativas, proporcionando e eles um momento de glória que, segundo 

Ribeiro (2013), a maioria nunca voltaria a vivenciar. Conforme iam voltando para suas 

cidades de origem, a chegada dos ex-combatentes era sempre celebrada com festas por todo o 

país.  

Foi visto anteriormente que a criação da FEB foi um projeto político e militar que 

visou garantir o espaço do Brasil no cenário internacional pós-guerra, tendo sido utilizada 

como alavanca para garantir a renovação bélica do Exército e como tentativa de relacionar 

Vargas a uma imagem mais democrática. Percebe-se que houve esforço e investimento, 

sobretudo do governo e do Exército, na construção da imagem dos expedicionários como 

heróis e de sua inclusão na memória nacional brasileira, projeto que logo em seguida acabaria 

sendo abandonado. A seguir, será analisada a desmobilização da FEB e a luta dos ex-

combatentes pela preservação e sua memória e identidade.  

 

2.2 Memória, identidade e esquecimento  

 

Em seu livro “Memória Coletiva e Identidade Nacional”, publicado em 2013, Miryam 

Sepúveda dos Santos analisa criticamente sua própria produção nos últimos 20 anos e traz 

reflexões sobre como e porque se dão os processos de lembrar e esquecer e sobre a relação 

entre identidade nacional e memória coletiva. Segundo a autora, nas últimas décadas, questões 

relacionadas à memória voltaram ao centro dos debates como instrumento de reparação às 

vítimas de injustiças cometidas em um passado remoto. 

No Brasil, temas como memória e identidade levam a um antigo debate, tendo sempre 

havido dificuldade entre os teóricos brasileiros em definir uma identidade nacional para o 

país. Após o fim da II Guerra Mundial, percebe-se que houve grande esforço por parte do 

governo em incutir na memória nacional a imagem do herói da FEB. 
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  Santos (2013) diz que a memória é uma forma de pensamento que se volta para a 

recuperação do passado e é inegavelmente um dos principais elementos da formação das 

identidades. É a partir das negociações com representações do passado que os indivíduos 

adquirem coerência e estabilidade, o que mostra que a identidade depende das memórias, mas 

não pode ser confundida com elas. Os indivíduos, ao constituírem suas identidades, utilizam-

se dos diversos tipos de memória e de seus suportes, mas não ficam restritos a eles. 

“Identidades são constituídas a partir de um conjunto de atributos, inatos, adquiridos e/ ou 

constituídos que diferenciam não só indivíduos entre si, mas também grupos diversos e 

nações” (SANTOS, 2013, p.17). 

Para Renato Ortiz (1985) toda identidade é uma construção simbólica, o que elimina, 

portanto as dúvidas sobre a veracidade ou a falsidade do que é produzido. Dito de outra 

forma, não existe uma identidade autêntica, mas uma pluralidade de identidades, construídas 

por diferentes grupos sociais em diferentes momentos históricos.  

  Stuart Hall (2006) concorda ao dizer que, para os internacionalistas simbólicos, a 

identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade. “O sujeito ainda tem um núcleo ou 

essência interior que é o eu real, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com 

os mundos culturais exteriores e as identidades que esses mundos oferecem” (2006, p. 11). 

Para o autor, os indivíduos se projetam nessas identidades culturais ao mesmo tempo em que 

internalizam seus significados e valores. Ele diz que a identidade cultural se refere ao 

sentimento de pertencimento a uma cultura nacional e argumenta que estas não nascem com 

as pessoas, mas são formadas e transformadas no interior da representação. 

Para Maurice Halbwachs (2006), apesar de existirem memórias vividas por um só 

individuo, todas são sempre coletivas.  O autor rejeita a ideia de que a memória seja um 

fenômeno individual. Segundo ele, isso se dá porque a memória é um fenômeno coletivo, 

visto que ideias e modos de pensar são formados de acordo com as lembranças de diferentes 

grupos do quais se faz parte.  Assim, a memória passa a ser um fenômeno social, pois se 

baseia em estruturas coletivas e passa a cumprir uma função relacionada à identidade do 

grupo social.  

Santos (2013) diz que Maurice Halbwachs foi o primeiro sociólogo a resgatar o tema 

da memória para o campo das interações sociais. Rejeitando a ideia da época de que a 

memória seria o resultado de eventos reais na mente humana, ele criou a tese de que as 

pessoas formam suas memórias a partir de interações com outros indivíduos. Para a autora, o 
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maior mérito de Halbwachs foi mostrar que a memória individual não pode ser distanciada 

das memórias coletivas. As pessoas pensam e rememoram por intermédio de quadros sociais 

de memória que são formados e renovados através de laços entre indivíduos. Por sua vez, 

esses laços são construídos através de elementos simbólicos comuns. “A memória é 

constituída por indivíduos em interação, por grupos sociais, sendo as lembranças individuais 

resultado desse processo” (SANTOS, 2013, p.29). 

Ansara & Dantas estão de acordo quando dizem que “a memória é construção psíquica 

e intelectual que leva a uma representação seletiva do passado, não resultando do indivíduo 

isolado, mas do individuo inserido num contexto social político” (ANSARA; DANTAS, 

2014, p. 5).   

Santos (2013) afirma ainda que alguns autores associam a memória não apenas a uma 

representação ou reconstrução do passado, mas à tradição, que é expressa através de 

sentimentos, movimentos, hábitos e atitudes cotidianas, rituais, comemorações e outras 

práticas sociais. “Podemos afirmar que o passado é sempre reinterpretado no presente e, 

também, que o ato de interpretar é determinado pelo passado, O conceito de tradição, nesse 

sentido, implica em reprodução e transformação contínuas” (SANTOS, 2013 p. 59).  

Sendo assim, a memória, tanto individual quanto coletiva, ajuda a compor o 

sentimento de identidade. Para Pollak (1992), os elementos que constituem a memória são, 

primeiramente, os acontecimentos vividos pessoalmente e, em segundo lugar, os 

acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer.  

“São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas que, no imaginário, 

tomaram tamanha relevância que é quase impossível que ela consiga saber se participou ou 

não” (POLLAK, 1992, p.2). 

Para Ortiz (1985), a memória coletiva deve estar vinculada a um grupo social 

determinado. Ela só existe enquanto é vivenciada e só adquire significado quando é encarnada 

no cotidiano das pessoas. É o grupo que revive sucessivamente as tradições, preservando 

assim sua memória. Quando há dificuldade em manter o grupo coeso, tem inicio o processo 

de esquecimento.  

Enquanto a memória coletiva é da ordem da vivência, a memória nacional pertence ao 

domínio da ideologia, visto que é um discurso estipulado como oficial no intuito de 

“determinar as formas de pensamento, sentimento e ação das pessoas em suas relações 
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cotidianas assim como os próprios processos de construção da memória coletiva3” (MARTIN 

– BARÓ, 1988 apud ANSARA; DANTAS, 2014). 

Segundo Chauí (2006), a ideologia consiste em tomar as ideias independentes da 

realidade histórica e social, de modo a fazer com que elas expliquem aquela realidade. Mas na 

verdade, é essa realidade que torna compreensíveis as ideias elaboradas. Para a autora, a 

ideologia tem por objetivo garantir a ordem vigente, preservando o poder dos capitalistas 

burgueses, estabelecido através da divisão e da luta de classes. Ortiz (1985) concorda ao dizer 

que a ideologia se define como uma concepção de mundo da sociedade como um todo e age 

como elemento de cimentação da diferenciação social.  

Ortiz (1985) diz ainda que a memória nacional transcende os sujeitos e não se 

concretiza imediatamente em seu cotidiano. Diferente da memória coletiva, a memória 

nacional se projeta para o futuro e não se limita à reprodução de tradições por um grupo, 

visando se estender à sociedade como um todo. O que a caracteriza “é precisamente o fato de 

ela não ser propriedade particularizada de nenhum grupo social, ela se define como algo 

universal que se impõe a todos os grupos” (ORTIZ, 1985, p.136). O autor segue explicando 

que o Estado é que delimita o quadro de construção da identidade nacional, e é através de uma 

relação política que a identidade é construída tendo como suporte à sociedade global.  

Para Santos (2013), as formações das identidades nacionais foram resultados e 

processos em que narrativas unificadas se sobrepuseram a diferentes classes e constituições 

culturais híbridas e seguem sendo uma das formas de pertencimento mais inclusivas da nossa 

era.  

“A partir da tomada de poder por Getúlio Vargas, na década de 30, o Brasil passou a 

ter uma política cultural voltada para a construção de uma identidade nacional-popular” 

(SANTOS, 2013, P.22). Esta busca por uma identidade brasileira já vinha acontecendo desde 

a década de 20, encabeçada pelos modernistas e discutida na Semana de Arte Moderna de 

1922.  

No caso da FEB, Vargas viu no grupo uma possibilidade de exaltar os valores cívicos 

e patrióticos, utilizando o Desfile da Vitória como “força aglutinadora em torno de seu projeto 

de unificação nacional” (RIBEIRO, 2013, p.70). Poucos meses após o desfile, com o fim do 

                                                           
3 Martin- Baró, I.  Psicología de la Liberación. Madrid: Editorial Trotta,1988.  
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Estado Novo, os militares tiveram sua presença assegurada no cenário político com a eleição 

do general Eurico Gaspar Dutra. O alto escalão do Exército seguiu exaltando a imagem dos 

ex-combatentes como heróis, manifestando-se sempre que possível no intuito de glorificar sua 

memória.  

No entanto, algum tempo após o Desfile da Vitória, os heróis caíram no esquecimento, 

tornando-se invisíveis. Na analise de Ribeiro (2013), a invisibilidade da FEB teve início com 

sua desmobilização ainda na Itália. Os combatentes receberam um certificado provisório de 

reservista que em seguida foi substituído por um documento definitivo no momento do 

licenciamento do serviço ativo que aconteceu depois da chegada ao Brasil. A dissolução da 

unidade foi articulada pelo então ministro da Guerra Eurico Gaspar Dutra e pelo chefe do 

Estado-Maior do Exercito Góis Monteiro, num esforço para manter a ordem política e militar. 

Sobre a necessidade da desmobilização do ponto de vista militar, Ribeiro (2013, p 111 – 112) 

diz que  

[...] diante da impossibilidade de manter na ativa um efetivo numeroso como a FEB, 

o que chama atenção nesse processo é a urgência com que a cúpula do Ministério da 

Guerra procurou efetuá-lo. Conduzido de forma apressada, ele teve desdobramentos 

significativos no processo de reintegração social dos ex-combatentes, lançando-os 

repentinamente do heroísmo a invisibilidade. A precipitação em desmobilizar a FEB 

[...] pode indicar uma estratégia de “apagar” sua memória, tornando-a “invisível” 

historicamente. O reduzido espaço destinado à FEB nos livros didáticos de História 

do Brasil evidencia, em parte, a eficácia dessa medida. Na maioria das vezes, a 

menção à memória da FEB limita-se às questões relacionadas à política externa e à 

derrubada da ditadura varguista não se detendo mais detalhadamente nas ações dos 

combatentes. A escassa produção acadêmica sobre a memória da FEB (...) vem 

reforçar essa constatação.    

 

A partir do trecho acima, percebe-se que ao mesmo tempo em que eram consagrados 

heróis no Desfile da Vitória, a FEB já estava se desfazendo e perdendo sua identidade.  

Para Ribeiro (2013), a própria escolha do general Mascarenhas de Moraes mostra a 

preocupação do Exército em manter sua estrutura e hierarquia. Ao nomeá-lo como 

comandante da FEB, já era sabido que ele não possuía ambições políticas, o que o tornou um 

candidato perfeito para a vaga. A autora afirma ainda que a escolha dos combatentes durante 

as seleções também mostra indícios da intenção de evitar o fortalecimento de interesses 

opostos aos do Exército e do governo, pois foram selecionadas pessoas de classes menos 

privilegiadas, que pouco participavam do processo político e que não eram consideradas 

possíveis futuras ameaças para o governo ou para o Exército.  
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As afirmações anteriores vão de encontro com as ideias de Darcy Ribeiro (1995) de 

que a unidade nacional foi um processo violento que buscou a supressão de toda identidade 

discrepante que pudesse se transformar em resistência e que a uniformidade nacional 

brasileira esconde uma gigante disparidade social. Os privilegiados se isolam em uma espécie 

de miopia social, enquanto esperam que massa siga sem questionar a ordem vigente. 

Santos (2013) concorda ao dizer que, como instrumento de poder, memória e 

esquecimento tem sido utilizados por diversos governos, totalitários ou democráticos, cujo 

objetivo é o de alcançar controle político sobre forças antagônicas.  

A rápida desmobilização causou profundos ressentimentos nos ex-combatentes. 

Segundo o Major Wellinton Corlet dos Santos (2008), os milhares de reservistas se depararam 

com uma série de problemas, como a indiferença do governo; a falta de assistência e o 

desrespeito às leis de amparo aos veteranos; a desvalorização dos veteranos e de seus feitos 

heróicos e o esquecimento deliberado da FEB no Exército; o descaso e a ineficiência na 

entrega de medalhas; a convivência com a ideia de terem combatido um regime totalitário na 

Itália, enquanto o Brasil sofria com um regime semelhante; o desperdício dos conhecimentos 

adquiridos em campanha; a proibição das comemorações alusivas à FEB; as dificuldades de 

readaptação à vida civil. Essas experiências foram encaradas pelos veteranos como forma de 

rebaixamento, criando memórias traumáticas. 

A situação dos praças civis era especialmente difícil, pois afastados de suas funções no 

Exército, tinham grandes dificuldades para conseguir empregos e reorganizar suas vidas sem 

nenhum amparo oficial. Assim, transitar do universo militar para o civil mostrou-se um 

grande desafio. Muitos não se reconheciam mais em seus antigos ofícios, buscando usufruir 

de seus conhecimentos adquiridos na guerra para traçar novas metas. Esta busca muitas vezes 

era frustrada, pois o status adquirido com o uso da farda foi perdido com a desmobilização.  

Segundo Ribeiro (2013), as experiências de guerra ao longo do século XX 

mobilizaram milhões de combatentes em diversos países, na maioria civis que se 

transformaram em soldados. É comum que, após os conflitos, a sociedade não esteja 

preparada para recebê-los de volta, e o Estado nem sempre consegue com sucesso implantar 

medidas de readaptação social. O governo brasileiro foi exemplo desta falta de sucesso 

quando realizou a desmobilização da FEB, o que não é difícil de ser explicado devido ao 

pouco tempo que teve para organizar a mobilização. Além disso, o Brasil teve poucas 
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experiências em conflitos bélicos antes da II Guerra Mundial, que não foram suficientes para 

a criação de um padrão de desmobilização.  

A legislação existente até 1945 evidencia este despreparo, pois não era 

especificamente direcionada aos ex-combatentes, mas àqueles que tivessem de alguma 

maneira servindo às Forças Armadas. Esta lei garantia apenas o direito de “retornar ao serviço 

em que se estava empregado anteriormente e que, durante o período em que estivesse de 

licença, o veterano recebesse de seu empregador o equivalente a 50% de sua remuneração” 

(RIBEIRO, 2013, p. 183). A primeira lei que de fato amparou os ex-combatentes foi criada 

apenas em 1946, beneficiando quem havia ficado incapacitado fisicamente durante o combate. 

No entanto, esta lei não abrange sequelas psicológicas. Além disso, a falta de informação 

sobre a legislação e a burocracia exigida para se ter acesso aos benefícios tornavam todo o 

processo mais doloroso e sofrido para os ex-combatentes e suas famílias.   

Desta forma, passada a euforia e as comemorações do retorno, Ribeiro (2013) coloca 

que os veteranos se transformaram em um estorvo para a sociedade, sem empregos, 

ressentidos, traumatizados e mutilados. Assim, os que retornam ao lar precisam se preparar 

para a volta, mas os que permanecem no lar também precisar estar preparados para recebê-los, 

e quando esta preparação não acontece, os prejuízos de ambos os lados são grandes e as 

dificuldades na readaptação não demoram a aparecer. Para a autora, ao oferecer a vida pela 

pátria, o que se espera não é apenas recompensas materiais, que no caso da FEB foram 

conseguidas após muitas batalhas judiciais, mas a gratidão e o reconhecimento pelo dever 

cumprido, seja por parte do Exército ou da sociedade. Para os veteranos, houve injustiça não 

só material, mas também simbólica. 

Pode-se abordar aqui o termo memória enquadrada utilizado por Pollak (1989). O 

autor também concorda que a memória nacional é uma memória coletiva fortemente 

constituída que visa reforçar o sentimento de pertencimento. A referência do passado serve 

para manter a coesão interna do grupo, que no caso de Estados, diz respeito às pessoas que 

compõem determinado território. Para isso, é fornecido um quadro de referências com o 

intuito de manter as fronteiras sociais determinadas ou então de modificá-las com 

reinterpretações do passado quando for necessário, levando em conta a necessidade de manter 

a credibilidade com a coerência dos discursos sucessivos. No caso da FEB, percebe-se o 

enquadramento da memória primeiro quando há o esforço de incluir o grupo da memória 

nacional brasileira, com o intuito de relacionar o governo de Vargas com uma imagem mais 
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democrática e de fortalecer o sentimento nacionalista da população. Em seguida, o 

enquadramento se dá novamente quando a FEB é colocada no esquecimento com sua 

desmobilização precoce, que aconteceu, sobretudo, devido à impossibilidade financeira e 

estrutural de manter um grupo tão numeroso na ativa, o que certamente impactaria na ordem 

hierarquia do Exército.   

Contudo, ao renegar seus heróis à invisibilidade e, consequente ao esquecimento, 

Exército e governo fizeram com que esta condenação se convertesse em resistência. Foram 

criadas pelos próprios ex-combatentes a Associação dos Ex-combatentes do Brasil (AECB) e 

Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira (ANVFEV). Estas 

associações foram criadas inicialmente com o intuito de prestar assistência social, jurídica e 

psicológica aos membros, mas acabaram por se tornar locais de guarda de memória e existem 

graças ao esforço contínuo de seus membros, que ali se concentram em grupos cada vez 

menores. Assim, “as associações de veteranos podem ser entendidas como um desdobramento 

da ausência de planejamento para o pós-guerra” (RIBEIRO,2013, p.182).  

Como dito anteriormente, a AECB, criada logo após o fim da II Guerra Mundial, tinha 

como membros todos os combatentes que se envolveram de alguma forma com o conflito. Já 

em 1963, surgiu a ANVFEB, que recebia apenas os ex-combatentes que participaram do 

conflito na Itália. A ANVEFEB teve sua sede construída em um casarão na Lapa, bairro da 

cidade do Rio de Janeiro. Para que a sede do grupo fosse montada ali, o casarão passou por 

uma grande reforma financiada por recursos levantados pelos próprios veteranos. Composta 

por cinco andares, a casa mantinha a seguinte disposição, detalhada por Ribeiro a seguir 

(2013, p. 193): 

No primeiro piso, encontrava-se a portaria e o Museu do Ex-combatente, que 

mantinha, em exposição permanente, armas, uniformes, bandeiras e outros 

equipamentos utilizados pelas tropas brasileiras na campanha da Itália, além de 

objetos que foram apreendidos dos alemães feitos prisioneiros. No segundo andar, o 

Museu da Imagem e do Som, a biblioteca e um pequeno auditório, utilizado para as 

reuniões dos associados. Tanto o acervo do Museu da Imagem e do Som – onde 

encontrávamos, entre outros documentos, fotos, postais, correspondências e 

depoimentos gravados – como a biblioteca – que contava com exemplares como 

diários, depoimentos e outras reminiscências produzidas por praças e oficiais, e 

também com obras consagradas sobre a FEB, como aquelas produzidas pelo alto 

comando – foi formado, em grande parte, pela documentação doada pelos próprios 

associados. O terceiro andar era reservado ao lazer. O grande salão estava dividido 

em dois ambientes: uma sala de jogos, em passado recente muito frequentada pelos 

parceiros do carteado, e uma sala de convivência, onde os ex-combatentes se 

reuniam assiduamente para conversar sobre todas as coisas, e, é claro, relembrar 

episódios da guerra. O resultado dessa prática era uma permanente (re)construção e 

atualização da memória preservada pelo grupo. No quarto andar ficava o setor de 

assistência social e jurídica. A Casa da FEB durante toda a sua existência prestou 
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auxílio às viúvas e às famílias de ex-combatentes, esclarecendo possíveis dúvidas e 

orientando sobre os procedimentos que deveriam ser efetuados. De todas as seções 

da Casa da FEB, essa sempre foi a mais frequentada pelos associados [...]. No quinto 

e último andar, localizava-se o setor administrativo e a sala da direção. 

 

Conforme trecho anterior, além de amparo social e jurídico, percebe-se que a Casa da 

FEB foi uma tentativa de manter a identidade do grupo e sua memória coletiva, uma vez que 

esta, como diz Ortiz (1985), deve ser vinculada a um grupo social e depende da vivência para 

que tenha significado. No entanto, a idade avançada dos veteranos e a insuficiente reposição 

dos membros do grupo tornam difícil a manutenção e a propagação de suas tradições, 

acelerando o processo de esquecimento.  

Ribeiro (2013) diz que, especialmente nas últimas duas décadas, houve drástica 

redução no quadro de associados devido ao elevando número de mortos, o que fez com que a 

Casa da FEB alterasse seu estatuto no intuito de aumentar sua receita, permitindo que 

qualquer pessoa interessada em preservar a memória da FEB se tornasse associada.  

No entanto, a falta de interesse de novos associados quase levou ao fechamento da 

Casa da FEB em 2009, que mesmo recebendo ajuda do Exército Brasileiro, por intermédio da 

Diretoria dos Assuntos Culturais (DAC) e do Monumento Nacional aos Mortos da 2ª Guerra 

Mundial (MNMSGM), não tinha mais condições financeiras de manter a instituição 

(ANVFEB, 2016).  

Para tentar solucionar o problema, foi proposta a transferência do acervo da Casa da 

FEB para o Museu Militar Conde de Linhares (MMCL), também no Rio de Janeiro, que seria 

responsável pela construção de uma nova sede da Casa da FEB, enquanto a diretoria da 

associação aguardaria para que fosse transformada em Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), ou seja, entidade privada que atua em área típica do setor público 

com interesse social, podendo ser financiada pelo Estado ou pela iniciativa privada sem fins 

lucrativos (SEBRAE, 2017). A sede da associação, na Rua das Marrecas, continuaria 

disponível para abrigar a direção e o restante do espaço seria utilizado para locação.  

Entretanto, essa solução causou controvérsias, já que muitos achavam que a mudança de local 

acarretaria na descaracterização da associação, uma vez que a Casa da FEB era considerada 

como abrigo da memória e da identidade dos ex- combatentes. Assim, decidiu-se que o acervo 

permaneceria no local original e que este deveria ser revitalizado. Como solução, a associação 

passou a contar, desde agosto de 2009, com o patrocínio da empresa Tecnolach que fabrica 
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equipamentos para arquivamento e armazenagem de acervos. Abaixo, Ribeiro (2013, p.15) 

relata as transformações sofridas pela Casa da FEB com a chegada do patrocínio da 

Tecnolach. 

Ao assumir o patrocínio para a revitalização da Casa da FEB, a empresa pretendia 

viabilizar sua transformação em um novo centro cultural voltado ao estudo, 

documentação e divulgação da história militar do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial. Esses espaços abrigam a secretaria, o salão de eventos e o auditório da 

Casa da FEB. As reformas incluíram também a climatização dos ambientes e 

fornecimento de arquivos deslizantes, vitrines, expositores, móveis, cadeiras e 

insumos de arquivamento. Para a empresa, uma ação de “responsabilidade social” e, 

ao mesmo tempo, boa vitrine da marca. A inauguração da 1ª fase do projeto de 

recuperação da Casa da FEB aconteceu em clima de festa, no dia 10 de dezembro de 

2009. A 2ª fase do projeto, concluída no início de 2011, contemplou o salão de 

exposições, a biblioteca e o museu da Casa da FEB. Além da reforma estrutural, o 

projeto incluiu também a restauração, preservação e informatização do acervo em 

parceria com técnicos especializados.  

 

De acordo com o trecho acima, percebe-se que a Casa da FEB teve que passar por 

grandes mudanças para seguir existindo. Mesmo com a manutenção de seu acervo no espaço 

original, foi inevitável passar por descaracterizações ao longo do processo de revitalização e 

de transformação em centro cultural. 

No entanto, mesmo após a obtenção de patrocínio da Tecnolach, a Casa da FEB segue 

em constante luta para sua sobrevivência devido a contínua diminuição do número de 

associados, que no passado já chegou a cerca de 10 mil. Em entrevista por e-mail com Breno 

Amorim, Presidente ANVFEB, ele diz que, atualmente, a Casa conta com 200 associados 

contribuintes e existe um programa permanente de captação de novos associados. Ele conta 

que até 2009 a Casa da FEB estava com estrutura muito precária e em situação de iminente 

fechamento, quando surgiu o apoio da Tecnolach. A empresa fez a reforma interna completa, 

reequipou os ambientes, alterou o layout para uma função de centro cultural e revitalizou o 

museu. Segundo ele, a Tecnolach continua dando apoio operacional, de recursos humanos e 

financeiro para projetos especiais como eventos, por exemplo, mas a manutenção da 

ANVFEB sé dá através do apoio dos associados e dos doadores.   

Ribeiro (2013) diz que é cedo para avaliar os efeitos deste processo de transformação, 

mas que é provável que a nova Casa da FEB guarde poucas semelhanças com a antiga 

associação, sobretudo quando ocorrer a morte dos últimos veteranos, o que trará certamente a 

modificação no perfil da instituição, causando repercussões nas disputas memoriais.  
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A partir da sequência de desvalorizações citadas anteriormente, conclui-se então que a 

imagem dos pracinhas como heróis durou o quanto foi interessante para o governo e o 

Exército, e não foi suficiente para incluí-los na memória nacional brasileira. Os atores que se 

empenharam em direcionar a percepção da sociedade para a imagem de heróis da FEB foram 

os mesmos que condenaram o grupo ao esquecimento e fizeram com que sua história passasse 

a não ter significado nas relações sociais. Como colocam Ansara & Dantas (2013, p. 9), “a 

memória oficial mobiliza ideologias a fim de ocultar as divisões constitutivas da sociedade de 

classes e negar a existência de divergentes narrativas do passado”.  Para Santos (2013), a 

dominação acontece quando símbolos impostos se tornam consensuais e passam a ser aceitos 

mesmo por aqueles que são tidos pelos dominantes como inferiores ou incapazes. Os 

detentores de poder contam com instituições capazes de tornar conjuntos de valores 

hegemônicos, e aqueles que não se identificam com os valores dominantes passam a ocupar 

espaços marginais ou são jogados para o âmbito da ilegalidade. Ribeiro (1995) concorda ao 

dizer que o Estado apresenta mais continuidades do que rupturas, estruturando-se como uma  

máquina  político‐ administrativa  de  repressão que visa manter a antiga ordenação.  

Além disso, a FEB teve de enfrentar todo o despreparo da sociedade e do governo 

quando retornaram ao Brasil, o que dificultou ainda mais a readaptação dos veteranos, 

causando profundo ressentimento. Neste cenário, as associações de ex-combatentes se 

mostraram fundamentais não só para suprir as lacunas deixadas pelos órgãos responsáveis 

pela reintegração dos veteranos, mas também para preservar a memória coletiva do grupo. 

Mas, apesar da importância das associações, percebe-se que há dificuldade em atrair novos 

públicos que possam apoiá-las e garantir sua existência, como mostra o exemplo da Casa da 

FEB.   

A partir das conclusões de Ribeiro (2013) a respeito da desvalorização da FEB pelo 

governo e pelo Exército, haverá a seguir uma tentativa de entender o impacto que esta 

desvalorização teve no que se sabe sobre a FEB atualmente através de entrevistas com a 

população em geral e com professores de História da cidade de São Paulo.   
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3  FEB – ESTRATÉGICAMENTE EXCLUÍDA?  

 

Este capítulo apresenta uma tentativa de entender o impacto da desvalorização sofrida 

pela FEB sobre o que se sabe sobre o grupo atualmente. Para isso, em um primeiro momento, 

foi aplicada uma entrevista quantitativa com o público em geral da cidade de São Paulo no 

intuito de saber se os respondentes conhecem a FEB e, caso conheçam, o que sabem sobre ela.  

Em seguida, foram feitas entrevistas semiestruturadas com quatro professores de 

história da rede pública de ensino que atuam na cidade de São Paulo, no intuito de descobrir 

se eles conhecem a FEB e, caso conheçam, se o assunto é abordado em sala de aula e se está 

presente no material didático utilizado.  

 

 3.1  A FEB pelo ponto de vista da população da cidade de São Paulo   

 

 Segundo Richardson (1999), a pesquisa quantitativa se caracteriza pelo emprego de 

instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados, e sua importância se 

dá ao garantir precisão dos resultados, evitando distorções de interpretações e possibilitando 

margens de segurança quanto às interferências. Como a pesquisa quantitativa é 

frequentemente utilizada na tentativa de entender o comportamento de uma população por 

meio de uma amostra, ela mostrou-se adequada para ajudar a identificar o que a população de 

São Paulo sabe sobre a FEB.  

Para definir a amostra, foi utilizada como universo a cidade de São Paulo, cuja 

população é de 11.253,00 habitantes (IBGE, 2016). A pesquisa tem uma margem de erro de 

5% e um intervalo de confiança de 95%. Para calcular a amostra, foi utilizada a calculadora 

online (SANTOS, 2016) que aplica a seguinte fórmula: 
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Figura 1 – Fórmula de Cálculo Amostral 

 

A amostra obtida através da fórmula acima é de 372 pessoas.  

O questionário, aplicado em plataforma online e sem restrições quanto ao perfil dos 

respondentes, teve como objetivo identificar o que se sabe sobre a FEB entre o público em 

geral da cidade de São Paulo. Após o planejamento do que seria mensurado e a formulação 

das perguntas, foi feito um teste com uma pequena amostra para verificar possíveis erros e 

corrigi-los. O questionário foi composto de respostas de múltipla escolha, dicotômicas e 

abertas.  

Após o teste, o questionário foi divulgado em redes e mídias sociais como o Facebook, 

Whatsapp e grupos de e-mail. No entanto, ao receber mais da metade do número total de 

respostas pretendidas, percebeu-se que a maioria dos respondentes possuía ensino superior 

completo, o que enviesaria os resultados da pesquisa. Assim, a divulgação do questionário 

passou a ser mais direcionada a estudantes de ensino médio regular e supletivo de escolas 

públicas e particulares, assim como da graduação de universidades públicas e particulares. 

Além disso, percebeu-se que, por ter sido adotada a plataforma online para a aplicação dos 

questionários, o número de pessoas acima de 61 anos que responderam à pesquisa foi 

reduzido.  

Outra dificuldade foi obter o número final de 308 respostas. O questionário teve que 

ser divulgado diversas vezes para incentivar as pessoas a respondê-lo, e por falta de tempo 

não foi atingido o número de 372 respostas conforme cálculo amostral.  

Apesar das limitações levantadas, entende-se que os resultados obtidos seguem sendo 

relevantes para identificar o que a população da cidade de São Paulo sabe sobre a FEB. 
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O questionário foi iniciado com perguntas gerais com o intuito de deixar o 

respondente mais à vontade, deixando as mais específicas adiante e as pessoais para o final.  

Inicialmente, as perguntas gerais foram “qual o seu nível de interesse pela história da 

II Guerra Mundial? ” e “você sabe qual foi o envolvimento do Brasil na II Guerra Mundial?”. 

O intuito destas perguntas foi o de entender o quanto os respondentes se interessam pelo 

assunto e se sabem como se deu a participação do Brasil no conflito. 

Qual o seu nível de interesse pela história da II 
Guerra Mundial? 

Número de respostas Valor percentual  

Tenho muito interesse  84 27,30% 

Tenho interesse  152 49,40% 

Indiferente 22 7,10% 

Tenho pouco interesse 37 12% 

Não tenho nenhum interesse 13 4,20% 

Total  308 100,00% 
 

Tablea 1– Nível de interesse pela história da II Guerra Mundial 

 

Você sabe qual foi o envolvimento do Brasil na II 

Guerra Mundial?  
Número de respostas Valor percentual  

Não sei  74 24,02% 

Nenhum. O Brasil não participou da II Guerra Mundial 14 4,54% 

O Brasil enviou armas para a guerra 12 3,89% 

O Brasil enviou soldados para a guerra 207 67,20% 

Respostas em branco  1 0,32% 

Total  308 100,00% 
 

Tabela 2 – Envolvimento do Brasil na II Guerra Mundial 

 

Os resultados da Tabela 1 mostraram que 27,30% dos entrevistados tem muito 

interesse e 49,40% tem interesse pela história da II Guerra Mundial, enquanto o restante é 

indiferente, tem pouco interesse ou não tem nenhum interesse pelo assunto. Já a Tabela 2 

mostra que 67,4% dos respondentes sabem que o Brasil enviou soldados para a guerra, 

enquanto 32,6% não sabem qual foi o envolvimento do Brasil no conflito ou marcaram 

respostas erradas. Os resultados de ambas as tabelas se mostram equilibrados ao apontarem 
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que o número de pessoas que tem interesse ou muito interesse pela história da II Guerra é 

parecido com o número de pessoas que sabe qual foi o envolvimento do Brasil na guerra.   

Em seguida, foi perguntado se o respondente já havia visitado algum atrativo turístico 

ou monumento relacionado à II Guerra Mundial e, caso a resposta fosse positiva, em qual 

cidade e/ ou país isso aconteceu. Aqui, o objetivo foi o de entender se as pessoas sabem 

identificar atrativos relacionados à guerra, se há interesse específico no assunto, quais os 

locais mais visitados e se monumentos ou museus relacionados à FEB são citados.  

 

Você já visitou algum atrativo turístico 
relacionado a II Guerra Mundial? 

Número de respostas Valor percentual  

Sim 106 34,40% 

Não  173 56,20% 

Não sei  29 9,40% 

Total  308 100,00% 
 

Tabela 3 – Visita a atrativo turístico relacionado a II Guerra mundial  

 

A Tabela 3 mostra que 56,20% dos respondentes disseram nunca ter visitado atrativos 

relacionados ao conflito, 9,4% não souberam dizer se já visitaram algum e 34,4% disseram já 

ter visitado  

Dos 106 respondentes que disseram já ter visitado algum atrativo relacionado à guerra, 

103 responderam à questão aberta que perguntava em que local isso aconteceu. Muitos 

respondentes citaram mais de um local e alguns citaram especificamente o nome do atrativo 

visitado.  
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Gráfico 1 – Local em que aconteceu a visita a atrativo turístico relacionado a II Guerra Mundial 

 

 

Gráfico 2 – Atrativos turísticos relacionados a II Guerra Mundial mais visitados   
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Dentre as cidades mencionadas, Berlim é a que mais aparece, com 23 menções. Em 

seguida aparece Paris, com 7 menções, e em terceiro lugar aparecem Washington e São Paulo, 

com 6 menções cada. No Brasil, aparece ainda o Rio de Janeiro, com 4 menções. Apesar de 

não estarem dentre os mais citados, todos os demais locais que aparecem nas respostas, com 

exceção dos Estados Unidos, Brasil e Israel, estão na Europa. 

 Já dentre os atrativos mais visitados, o Memorial do Holocausto, em Berlim, é o mais 

citado, com 12 menções, seguido pelo Memorial Nacional à II Guerra Mundial, em 

Washington, com 4 menções, pelo Cemitério Militar de Pistóia, na Itália, com 3 menções, e 

pelo Museu Anne Frank, em Amsterdam, também com 3 menções.  

No Brasil é citado uma vez o Monumento ao Expedicionário, em Porto Alegre, uma 

vez o Museu do Expedicionário, em Curitiba, uma vez o Monumento aos Mortos da II Guerra 

Mundial, no Rio de Janeiro, duas vezes o Monumento aos Mortos da II Guerra Mundial em 

São Paulo e, erroneamente, é citado uma vez o Mausoléu aos Heróis de 32, que não diz 

respeito a II Guerra Mundial.  

Os resultados obtidos nos Gráficos 1 e 2 mostram que os remanescentes da II Guerra 

Mundial na Europa têm fortíssimo apelo turístico. De acordo com Amorim (2010), na Europa, 

o legado da II Guerra Mundial foi visto como patrimônio cultural capaz de enriquecer a 

atividade turística local. Ao se identificar com estes eventos, que fazem parte de suas histórias 

e das histórias de suas famílias, a população europeia tem a II Guerra Mundial como parte de 

sua memória coletiva, que é difundida com orgulho através do turismo.  

Pode-se atribuir o grande número de menções a Berlim pelo fato de que, na capital da 

Alemanha, a lembrança do período da guerra está por toda a parte e apresenta-se fortemente 

em roteiros de agências e operadoras de turismo, que exploram o turismo de guerra de 

maneira a atingir diversos perfis de clientes. A história do Holocausto é amplamente abordada 

em tours, museus e monumentos. Já a grande quantidade de menções ao Memorial do 

Holocausto pode ser justificada pelo fato de o atrativo, apesar de recente se comparado a 

outros existentes na cidade, ser famoso pela forma interativa com que expõe seu acervo. O 

material de áudio e vídeo com depoimentos, imagens e documentos de vítimas do Holocausto 

interessam os turistas pelos relatos chocantes e emocionantes que revelam a crueldade dos 

eventos (AMORIM, 2010).  
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Washington e seu Memorial Nacional à II Guerra Mundial também tem, 

proporcionalmente, um número considerável de citações, o que pode ser atribuído ao forte 

apelo do país ao turismo cívico. De acordo com o Department of Commerce and the President 

Committee on the Arts  and the Humanities (2017), o governo dos Estados Unidos vê no 

patrimônio cultural um importante recurso para a indústria de viagens e turismo, que atrai 

milhares de turistas internacionais todos os anos. O Memorial Nacional à II Guerra Mundial é 

um reflexo do forte envolvimento do país no conflito e da histórica luta de seus ex- 

combatentes por direitos e reconhecimento.  

Já no Brasil, os resultados dos Gráficos 1 e 2 apontam que os atrativos relacionados a 

II Guerra são muito pouco visitados. O Monumento aos Mortos da II Guerra Mundial no Rio 

de Janeiro, um dos mais simbolicamente expressivos por abrigar os restos mortais dos ex-

combatentes mortos na Itália, é citado apenas 1 vez. Como 76,7% dos entrevistados dizem ter 

interesse ou muito interesse pela história da II Guerra Mundial de acordo com a Tabela 1, este 

resultado pode ser visto como um indício da falta de incentivo ao Turismo Cultural no país.  

Assim, conclui-se que, apesar da maior parte dos respondentes terem interesse pela 

história da II Guerra Mundial, esse interesse não os motiva necessariamente a visitarem 

atrativos relacionados ao tema, sobretudo no Brasil.  

Na sequência, para entender se os respondentes tinham alguma familiaridade com 

imagens relacionadas à FEB, o questionário apresentou uma foto do Monumento aos Mortos 

da II Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, que foi escolhida por ser uma das imagens que mais 

aparecem no material encontrado sobre a FEB.  

 

Figura 2 - Monumento aos Mortos da II Guerra Mundial no Rio de Janeiro  
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Idealizado pelo Marechal João Baptista Mascarenhas de Moraes, Comandante da 

Força Expedicionária Brasileira e principal articulador de sua construção, sua intenção era de 

trazer de volta ao Brasil os heróis mortos nos campos de batalha italianos durante guerra, de 

prestar a eles homenagens por seus atos de bravura e patriotismo e de cultivar a memória dos 

expedicionários. O Monumento foi iniciado em 1957 e concluído em 1960. Neste ano, uma 

Comissão partiu para Pistóia, na Itália, com o objetivo de exumar 462 corpos enterrados no 

cemitério brasileiro ali localizado e de prepará-los para o retorno ao Brasil. Com a chegada 

dos corpos, as urnas foram levadas solenemente para o Monumento e colocadas em seus 

respectivos jazigos (AMORIM, 2010).  

Segundo Rorty (1999), o Monumento dos Mortos da II Guerra Mundial, de 

características modernistas, como construção dedicada à cultura e à memória nacional, 

fortalece a identidade cultural local no tempo social brasileiro, no sentido de afirmar a 

autoconfiança e o patriotismo da comunidade carioca e brasileira. 

O Monumento é uma Organização Militar subordinada à Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Cultural do Exército e faz parte do conjunto de atrativos encontrados no Aterro do 

Flamengo. O local, que tem destaque na divulgação turística da cidade se comparado a outros, 

tem grande vocação turística visto que é constituído por museus, monumentos e áreas verdes 

de lazer. Sendo assim, o Monumento aos Mortos da II Guerra Mundial foi concebido de 

maneira a integrar-se com o cenário natural em que se encontra e a tornar-se parte da 

composição urbanística e arquitetônica do local (AMORIM, 2010).   

Ao longo da entrevista, foi solicitado que os respondentes escolhessem o nome correto 

da imagem do Monumento em meio a cinco opções oferecidas, sendo uma delas “não 

reconheço”.  

Opções  Número de respostas  Valor percentual  

Memorial Nacional da II Guerra Mundial (Washington) 24 7,79% 

Monumento aos Mortos da II Guerra Mundial (Rio de 
Janeiro) 99 32,14% 

Monumento às Bandeiras (São Paulo) 10 3,24% 

Ministério da Defesa 29 9,41% 

Não reconheço 145 47,07% 

Respostas em branco  1 0,32% 

Total 308 100,00% 
 

Tabela 4 – Opções de respostas referentes a Figura 2  
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Enquanto 32,14% dos respondentes souberam identificar o Monumento aos Mortos da 

II Guerra Mundial, 47,07% não reconheceram a imagem e o restante marcou respostas 

erradas. Assim, percebe-se que o fato de o Monumento estar localizado em região 

extremamente turística não garante que a maior parte dos respondentes saibam do que ele se 

trata.  

O mesmo foi feito com a imagem do Brasão da FEB, que apresenta a imagem de uma 

cobra fumando. A imagem teve origem a partir da expressão “a cobra vai fumar”, resposta 

bem-humorada aos que diziam que seria “mais fácil ensinar uma cobra a fumar do que o 

Brasil conseguir mandar uma força expedicionária para lutar na guerra” (UOL EDUCAÇÃO, 

2017).    

 

 

Figura 3 – Brasão da FEB  
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Opções  Número de respostas  Valor percentual  

Brasão da Força Aérea Brasileira 10 3,24% 

Símbolo do Ministério da Defesa 5 1,62% 

Símbolo do Exército Brasileiro 5 1,62% 

Brasão da Força Expedicionária Brasileira 121 39,28% 

Não reconheço 165 53,57% 

Respostas em branco  2 0,64% 

Total 308 100,00% 
 

Tabela 5 – Opções de respostas referentes a Figura 3 

 

Dos resultados obtidos sobre a imagem do Brasão da FEB, 39,28% das pessoas 

souberam identificá-lo, enquanto 53,57% não sabiam do que a imagem se tratava e o restante 

escolheu respostas erradas. 

Conclui-se então que, apesar de a maioria da população da cidade de São Paulo ter 

interesse pela história da II Guerra como mostra a Tabela 1 e estar ciente de que o Brasil 

enviou soldados para a guerra, conforme a Tabela 2, isso não faz com os entrevistados saibam 

identificar imagens relacionadas a FEB.  

Na próxima sessão, foi perguntado o quanto o respondente conhecia sobre a FEB e, 

caso a resposta fosse “muito” ou “um pouco”, foi solicitado que ele descrevesse o que sabia 

sobre ela em uma questão aberta, que deveria ser ignorada pelos que respondessem “nada”. 

Com estas questões, o intuito foi o de conhecer qual a porcentagem de pessoas que sabe algo 

sobre o grupo e o que sabem sobre ele. 

 

O quanto você conhece a respeito da Força 
Expedicionária Brasileira (FEB)?  

Número de respostas Valor percentual  

Muito 5 1,62% 

Um pouco  111 36,03% 

Nada  187 60,71% 

Respostas em branco  5 1,62% 

Total  308 100,00% 
 

Tabela 6 – Nível de conhecimento sobre a FEB 
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A maioria das pessoas, (60,71%), respondeu que nada sabe sobre a FEB, enquanto 

36,03% disseram conhecer um pouco e apenas 1,62% disseram saber muito sobre o grupo.  

Mais uma vez, percebe-se que o fato de a maioria das pessoas dizerem ter interesse 

pela história da II Guerra Mundial não é garantia de que haverá um conhecimento específico 

sobre a FEB, visto que a maioria dos respondentes não sabe reconhecer as Imagens 1 e 2 

como apontam os resultados das Tabelas 4 e 5 e dizem não saber nada sobre o grupo 

conforme Tabela 6.  

A questão aberta “ o que você sabe sobre a FEB? ” teve os resultados analisados de 

forma qualitativa. Para Richardson (1999), a pesquisa qualitativa descreve a complexidade de 

determinados problemas e ajuda a compreender processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais, sendo possível entender as particularidades do comportamento dos indivíduos.  Na 

pesquisa qualitativa, as análises do fenômeno que está sendo estudado são mais profundas, e o 

objetivo é destacar características que o estudo quantitativo não consegue, por ser mais 

superficial. A principal diferença entre a abordagem quantitativa e qualitativa é que esta não 

utiliza instrumentos estatísticos para analisar o problema, pois a intenção não é numerar ou 

medir.  

Para analisar as respostas obtidas, foram utilizados algumas das técnicas da Análise de 

Conteúdo que, segundo Bardin (2006), é uma técnica de análise de comunicações que tem a 

intenção de compreender criticamente seus conteúdos. Para tanto, os dados coletados são 

trabalhados com o objetivo de identificar o que está sendo dito a respeito de um determinado 

tema. A técnica compreende a decodificação do que está sendo comunicado a partir da 

definição de categorias e a identificação de unidades de registro (segmentos do conteúdo do 

discurso que aparecem com frequência e que podem ser transformados em unidades a serem 

contabilizada). Em seguida, é feita a interpretação dos resultados que, segundo Bardin, exige 

intuição, análise reflexiva e crítica.  

As respostas foram divididas em duas categorias: “o que foi a FEB? ” e “o que a FEB 

fez?”. Estas categorias foram definidas de acordo com conteúdo das respostas, que de uma 

maneira geral, sempre respondiam a uma ou a ambas das perguntas. Dentro de cada categoria 

foram criadas subcategorias de acordo com os itens que mais se repetiam nas respostas, como 

pode ser observado nas tabelas a seguir.   
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Categoria  Subcategoria  Unidade de Registro  

O que foi a 

FEB? 

Pracinhas 

Praças  

Foi o grupo de soldados (nossas pracinhas)  

'Senta pua', pracinhas, Itália 

Pracinhas brasileiros lutaram na Itália. 

Que enviaram os pracinhas para combater na II Guerra Mundial. 

Chamados também de Pracinhas, compõem a tropa brasileira enviada para 

combater na Europa (Itália) a favor dos Aliados 

Brasileiros na II 

Guerra Mundial  

Que ela teve uma atuação importante na segunda guerra mundial 

FEB representou a participação do Brasil na guerra. 

Brasileiros enviado à segunda guerra 

Foi responsável pela participação do Brasil ao lado dos aliados. 

Que foi formada em meados do século XX para atuar na Segunda Guerra 

Mundial em apoio aos Estados Unidos 

A FEB foi a contribuição brasileira aos Aliados, entrando na guerra após 

o bombardeio de embarcações por submarinos alemães 

Que foi enviada à Europa após um acordo com os aliados e Getúlio 

Vargas onde conseguiu apoio para o desenvolvimento do Pátio 

siderúrgico brasileiro 

Soldados/ 

Força/ Grupo 

Militar 

Foram soldados brasileiros 

Envolvimento com a segunda guerra e envio dos soldados brasileiros 

Força brasileira  

Foi uma força militar brasileira 

Força militar de brasileiros e brasileiras 

É a divisão do exército brasileiro 

Grupo de recrutas brasileiros 

Soldados brasileiros enviados para a guerra 

Uma companhia do exército brasileiro 

Foi o destacamento brasileiro  

Um grupo militar, nada além disso. 

Foi uma tropa de oficiais brasileiros que foram enviados à diversos locais 

para lutar durante a II Guerra 

Formada por pressão pelos EUA. O Brasil enviou soldados para se aliar 

aos demais países contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. 

Tropa brasileira enviada para o front na segunda guerra.  

Foi o contingente enviado para a segunda guerra 

Tropas brasileiras enviadas para a guerra  

Foi a Força brasileira que lutou na segunda guerra mundial. 

Foi a força militar brasileira que lutou na Europa na Segunda Guerra 

Foi a força militar enviada pelo Brasil para ajudar os Aliados na Segunda 

Guerra. 

Destacamento militar enviado à II Guerra Mundial pelo Brasil 

Força militar brasileira que participou da 2a guerra mundial 

Foi a divisão do exército brasileiro que combateu na 2 guerra mundial, no 

governo Getúlio 

Foi uma expedição brasileira que participou da Segunda Guerra Mundial. 

Parte do exército brasileiro enviado à Europa para batalhas que ocorreram 

durante a II Guerra Mundial 
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CONTINUA  

A FEB surgiu da organização de forças militares para lutar nos conflitos da 2ª 

Guerra Mundial 

Foi criada uma força militar para a participação do Brasil na segunda guerra 

mundial, grupo rotulado de FEB 

Grupo de militares especializados para fins diversos, segurança, médicos , 

etc. 

Ela foi entrada para auxiliar os EUA, e foi o contingente com menos 

mutilações registradas 

Integrou o V Exército Americano na campanha na Itália, que reforçou a 

primeira frente ocidental aberta pelos aliados. 

Um esquadrão das forças armadas enviadas para Europa para lutar ao lado da 

tríplice aliança 

Brasileiros 

enviados para a 

Itália 

Foram enviados para a Itália 

Foi enviada para a Itália 

Foi uma força enviada para combater na Itália, contra as tropas do Eixo do 

Mal. 

Foi uma força enviada à Itália para lutar na segunda guerra Mundial 

Foi uma força encaminhada a Itália para lutar na II guerra 

Foram os soldados brasileiros enviados à guerra na Itália. 

Foi enviada para a Itália para lutar contra os alemães 

Responsável por estar do lado dos aliados na campanha da Itália 

Foi uma força especial enviada à Itália para lutar junto aos aliados. 

Tropas brasileiras enviadas para a Itália contra o eixo 

Foi o grupo de soldados brasileiros enviados a Itália para lutar ao lado dos 

Aliados contra o Eixo. 

Foi o nome dado a tropa enviada pelo Brasil para lutar principalmente na 

Itália. 

Soldados brasileiros que foram lutar ao lado dos Aliados contra as Forças do 

Eixo. Foram mandados para Itália 

Foram enviados à Itália para se juntar aos aliados (sob comando EUA) 

São os soldados brasileiros que foram enviados para a guerra (Itália talvez?) 

Destacamento das Forças Armadas enviadas para lutar pelos Aliados na Itália 

Força de soldados brasileiros enviada para auxiliar os aliados na II GM, 

principalmente na Itália. 

Teve atuação na II Guerra e foi responsável pelo envio de tropas à Itália, se 

não me engano 

Foi uma força tarefa enviada à Europa pelo Governo Vargas para combater as 

tropas do Eixo (se não me engano, na Itália). 

Que existiu na II Grande Guerra enviando soldados e médicos para a Itália. 

Foi uma tropa enviada para Itália com os objetivos humanitários, mas 

também entrou em zona de conflito. 

Em 1945 homens foram enviados para a tomada de Monte Castelo na Itália 

Cobra vai 

Fumar 

Senta a pua, monte castelo 

A cobra vai fumar 

A FEB foi enviada pelo EB à segunda Guerra Mundial. Seu símbolo é a 

cobra fumando. Existe, inclusive uma música de uma banda sueca, em 

homenagem aos nossos heróis ("Smoking Snakes" - Sabaton). 

Era uma força militar formada por homens, mulheres e infantaria e que o 

brasão era por conta do lema: a cobra vai fumar. 

Força expedicionária, foi enviada para lutar na 2 guerra mundial, e ficou 

conhecida após ganhar na batalha de Montecarlo, também conhecidos por 

serem os cobras fumantes. 
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CONCLUSÃO  

Exceções  

Pouco ...meu pai foi pracinha 

Um pouco 

Meu tio avô fazia parte e voltou. Estava lá na batalha ganha. Foi 

condecorado. Nunca falava a respeito. Sei por conta disso. 

Meus "conhecimentos" são das histórias que ouvia dos meus dois avôs, que 

foram pracinhas. Tenho em casa o diário que um deles fez na época da 

guerra, cartas que mandava para a família, etc.… 

Conheço basicamente o que li no livro "Guerra em surdina", do Boris 

Schaiderman 

Digo um pouco pois há muito a aprender. Fiz uma exposição sobre a atuação 

brasileira na Itália à época de colegial. Tenho amigos ex-combatentes e 

muitos relatos em livros e apostilas. 

Ajuda ao Haiti. 

 

Tabela 7 – O que foi a FEB?  

 

Como é possível ver na Tabela 7, as respostas que mais se repetiram à pergunta “O 

que foi a FEB?” foram “pracinhas”; “brasileiros que lutaram na II Guerra Mundial”; 

“soldados, força, tropa, grupo militar” ou outras expressões relacionadas ao Exército 

Brasileiro; “brasileiros enviados para a Itália” e “a cobra vai fumar”.  

 

O que a 

FEB fez?  

Participaram da 

II Guerra 

Mundial 

Foram para a guerra. 

Participou de batalhas 

Participou da 2ª Guerra Mundial 

Responsável pela participação do Brasil na 2a guerra 

Que combateu na Segunda Guerra Mundial 

O Brasil entrou no final da guerra mas teve uma importante contribuição. 

A participação do Brasil no conflito deu-se devido à pressão dos Estados 

Unidos e após navios brasileiros terem sido afundados no Atlântico, 

supostamente pelos nazistas. A sua participação ocorreu a partir de 

julho de 1944, em território italiano. A FEB teve uma participação 

decisiva para o desfecho desses conflitos. 

Participaram da 

II Guerra 

Mundial ao lado 

dos aliados  

Que ela mandou soldados para lutar ao lado dos aliados na segunda 

guerra com a condição que os EUA construísse uma fábrica no norte (ou 

nordeste, não lembro), e diferente do que na 1°guerra eles não 

fracassaram 

participam da segunda guerra Mundial  ao lado dos aliados italianos. 

Que ela participou da II Guerra junto aos aliados. 

 lutaram na segunda guerra com os aliados. 

 lutaram pelas forças aliadas com armamento precário e que muitas 

vezes pegaram emprestados de forças europeias e norte-americanas 

para lutar ao lado dos Aliados auxiliando no combate aéreo e terrestre 

Lutaram na 

Itália  

Atuou exclusivamente na Itália. 

Foram pra Itália na guerra 
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CONCLUSÃO 

Combateram na Itália 

apoio aos aliados na Itália 

enviados para lutar na Itália ao lado dos Aliados. 

Que os soldados brasileiros (pracinhas) foram lutar na Itália, ajudando a 

derrotar as forças invasoras da Alemanha. 

Foram enviados para lutar na Itália contra as tropas do eixo 

Lutou contra o Exército Alemão no Norte da Itália. 

Teve significativa participação na reconquista da Itália 

que lutou na II guerra e se juntou as forças da aliança especialmente na Itália 

Participação na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados. Houve uma 

Campanha na Itália. 

 encaminhada à Itália para lutar junto aos aliados na II Guerra Mundial. 

 que foram lutar na Europa contra as forças do Eixo. Especialmente na Itália. 

Eu sei que os soldados (pracinhas) foram para a Itália. Os que morreram 

foram enterrados no cemitério de Pistóia, na Itália. Os que casaram (na 

Itália) não puderam trazer as esposas - elas vieram depois. 

Lutaram na II Guerra Mundial junto aos aliados, e participaram de algumas 

batalhas importantes, principalmente na Itália. 

 Enfrentaram muitas dificuldades tiveram muitas baixas, porém 

ajudaram a alcançar a vitória, e são reverenciados com muito respeito 

pelos italianos até hoje. Desconheço outras frentes de batalha. 

Lutaram em 

Monte Castelo  

Sobre a tomada de Monte Castello 

Participaram da tomada de Monte Castelo que estava na mão dos Alemães. 

 Lembro da Batalha de Monte Castelo, onde os brasileiros ganharam 

posições. 

Enviaram soldados ao monte castelo na Itália 

Combateu no território italiano contra tropas de Mussolini. a batalha mais 

importante que participou foi a de Monte Castello (ou algo assim) 

Lutou com os afiliados na II guerra foi batalhão de frente na subida do Monte 

Castelo 

Sei que participou da batalha de Monte Castelo. 

Lutaram por toda a Itália em batalhas importantes como Monte Castello, a 

participação do Brasil e da FEB na Guerra garantiram o direito ao Brasil de 

sempre realizar o primeiro discurso na abertura da Assembleia Geral da Onu. 

Soldados que tomaram Monte 

FEB lutou na Itália e ganhou uma batalha importante é não lembro o 

nome do monte conquistado. Participou enviando soldados e pilotos de 

aviões para Itália 

Após breve treinamento em solo nacional acompanhado por autoridades 

norte-americanas os "pracinhas" foram enviados ao front italiano, com 

destaque para a atuação durante a batalha de Monte Castelo. 

As principais batalhas, as dificuldades enfrentadas pelos soldados 

durante e depois da guerra, a divisão alemã presente em Castello (14o 

exército, 232 divisão de granadeiros), o equipamento utilizado etc etc. 

Exceções  

Atuou de 1943 a 1945.  

Enviou avião a WW2 

Atuou no front do norte da África durante a segunda guerra 

Foi p o Haiti apoiar 

 

Tabela 8 – O que a FEB fez?  
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Já à pergunta “o que a FEB fez? ”, as respostas que mais se repetiram, conforme 

Tabela 8, foram “participaram da II Guerra Mundial”; “participaram da II Guerra Mundial ao 

lado dos Aliados”, “lutaram na Itália” e “lutaram em Monte Castelo”. 

As Tabelas 7 e 8 mostram que a maioria dos respondentes, de um modo geral, sabem 

que a FEB foi um grupo militar composto por brasileiros que foram enviados para lutar na 

Itália ao lado dos Aliados para combater o regime fascista. A grande parte das respostas é 

genérica e sem muitos detalhes.  

Porém, das 111 respostas obtidas, algumas trazem detalhes mais específicos sobre a 

FEB, como por exemplo a expressão “a cobra vai fumar”, que se tornou símbolo e deu origem 

ao brasão do grupo.  Outras citam ainda a batalha de Monte Castelo. Como já comentado 

anteriormente, a batalha ocorreu na região dos Apeninos. Foi uma missão que a FEB recebeu 

e que, se realizada com sucesso, permitiria que os Aliados alcançassem Bolonha, detendo 

então o avanço alemão no norte da Itália. A batalha de Monte Castelo ficou conhecida pelo 

nível de dificuldade enfrentado pelos brasileiros. Ela durou 3 meses, durante os quais foram 

realizados seis ataques por parte dos Aliados, dentre os quais apenas 4 tiveram êxito. Houve 

grande número de baixas brasileiras. As dificuldades foram agravadas pelas condições 

climáticas, visto que a batalha aconteceu no inverno, e pela falta de treinamento dos 

brasileiros em terrenos montanhosos. Com o final do inverno, em fevereiro de 1945, o último 

ataque foi realizado. Num esforço conjunto com a 10ª Divisão de Montanha do Exército 

Americano, os brasileiros atacaram e, após doze horas de combate, finalmente conquistaram 

Monte Castelo no dia 21 de fevereiro (UOL EDUCAÇÃO, 2017).   

As 11 respostas que aparecem em negrito nas Tabelas 7 e 8 são as que se destacam por 

trazerem mais detalhes sobre a história da FEB. São elas:  

“Formada por pressão pelos EUA. O Brasil enviou soldados para se aliar aos demais países contra a 

Alemanha nazista e a Itália fascista. ” 

 

“Que foi enviada à Europa após um acordo com os aliados e Getúlio Vargas onde conseguiu apoio 

para o desenvolvimento do Pátio siderúrgico brasileiro” 

 

“A FEB foi a contribuição brasileira aos Aliados, entrando na guerra após o bombardeio de 

embarcações por submarinos alemães” 
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“FEB lutou na Itália e ganhou uma batalha importante é não lembro o nome do monte conquistado. 

Participou enviando soldados e pilotos de aviões para Itália” 

 

“Integrou o V Exército Americano na campanha na Itália, que reforçou a primeira frente ocidental 

aberta pelos aliados. ” 

 

“A participação do Brasil no conflito deu-se devido à pressão dos Estados Unidos e após navios 

brasileiros terem sido afundados no Atlântico, supostamente pelos nazistas. A sua participação ocorreu 

a partir de julho de 1944, em território italiano. A FEB teve uma participação decisiva para o desfecho 

desses conflitos. ” 

 

“Que ela mandou soldados para lutar ao lado dos aliados na segunda guerra com a condição que os 

EUA construíssem uma fábrica no Norte (ou nordeste, não lembro), e diferente do que na 1°guerra eles 

não fracassaram” 

 

“Eu sei que os soldados (pracinhas) foram para a Itália. Os que morreram foram enterrados no 

cemitério de Pistóia, na Itália. Os que casaram (na Itália) não puderam trazer as esposas - elas vieram 

depois. ” 

 

“Lutaram pelas forças aliadas com armamento precário e que muitas vezes pegaram emprestados de 

forças europeias e norte-americanas” 

 

“Enfrentaram muitas dificuldades tiveram muitas baixas, porém ajudaram a alcançar a vitória, e são 

reverenciados com muito respeito pelos italianos até hoje. Desconheço outras frentes de batalha. ” 

 

“As principais batalhas, as dificuldades enfrentadas pelos soldados durante e depois da guerra, a 

divisão alemã presente em Castello (14o exército, 232 divisão de granadeiros), o equipamento utilizado 

etc. etc.” 

 

Os fatos mais específicos que aparecem nas respostas destacadas e que demonstram 

um nível maior de conhecimento maior sobre a participação do Brasil na II Guerra Mundial e 

sobre a FEB são os seguintes:  

- A pressão dos Estados Unidos não para a formação da FEB, mas para que o Brasil 

deixasse sua posição de neutralidade em relação a II Guerra Mundial e entrasse no conflito ao 

lado dos Aliados (RIBEIRO, 2013); 

- os acordos entre Estados Unidos e Brasil que beneficiavam ambos os países – os 

Estados Unidos no que diz respeito ao fortalecimento de sua presença na América Latina, 
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diminuindo a influência do Eixo, e o Brasil no que diz respeito a obtenção de investimentos, 

especialmente para a industrialização e para a modernização do Exército, que até então 

possuía material bélico precário e tropas despreparadas (CPDOC FVG, 2016); 

- o ataque de submarinos alemães que afundaram mais de 20 navios da marinha 

mercante brasileira, o que gerou pressão da população para que o Brasil tomasse atitudes 

enérgicas contra as agressões do Eixo. A pressão popular somada à dos Estados Unidos fez 

com que o Brasil colocasse fim à neutralidade e entrasse no conflito ao lado dos Aliados 

(PORTAL DA FEB, 2017); 

- o envio não só da infantaria, mas também de pilotos da Força Aérea Brasileira à 

Itália para apoio nos combates contra as forças fascistas (PORTAL DA FEB, 2017); 

- a integração da FEB, composta por composta por 25 mil soldados comandados pelo 

general Mascarenhas de Moraes, ao V Exército Americano, comandado pelo general Mark W. 

Clark (RIBEIRO, 2013); 

- as dificuldades enfrentadas pelo grupo pela falta de experiência em combate, 

sobretudo em regiões frias (RIBEIRO, 2013); 

   -  o sepultamento dos pracinhas no Cemitério Militar de Pistóia, na Itália, assim como 

dos demais soldados das forças Aliadas mortos em solo italiano (PORTAL DA FEB, 2017). 

As respostas destacadas pertencem a respondentes que disseram ter interesse ou muito 

interesse pela história da II Guerra Mundial (Tabela 1) -  apenas 1 disse ser indiferente. Todos 

acertaram a questão que pergunta qual foi o envolvimento do Brasil com a II Guerra Mundial 

(Tabela 2) e souberam identificar corretamente ao menos 1 das imagens relacionadas à FEB 

(Figuras 2 e 3).  

No entanto, percebe-se que, das 11 respostas destacadas, apenas as 3 últimas citam o 

fato de o grupo ter passado por dificuldades durante o conflito, e nenhuma das respostas cita o 

fato de a FEB ter sido desmobilizada antes mesmo de chegar ao Brasil e das dificuldades 

sofridas para reintegração na vida civil desde então. Sendo assim, mesmo a maior parte dos 

respondentes que demonstram ter mais conhecimento sobre o assunto não sabe da 

desvalorização sofrida pelo grupo após o fim da guerra ou não acham relevante abordar a 

questão.  
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Adiante, foi solicitado que o respondente que disse saber “muito” ou “um pouco” 

sobre a FEB escolhesse, dentre uma seleção de palavras, as 3 que ele mais relacionava com a 

FEB. Estas palavras são “coragem”, “força”, “fraqueza”, “nacionalismo”, “heroísmo”, 

“vergonha”, “autoritarismo” e “desvalorização”.  

 

 

Gráfico 3 – Palavras relacionadas à FEB 

 

O Gráfico 3 mostra que as palavras “heroísmo”, “nacionalismo”, “força” e “coragem” 

foram as mais citadas, mostrando que grande parte dos respondentes tem uma imagem 

positiva da FEB. Aqui, a palavra desvalorização é citada por 13,1% das pessoas, o que mostra 

que a desvalorização da FEB é pouco abordada espontaneamente na pergunta aberta (Tabelas 

7 e 8), mas aparece mais vezes quando os respondentes são estimulados.   

Nota-se também que a palavra “autoritarismo” é citada por 10,2% dos respondentes, o 

que pode ter relação com o fato de que alguns militares que participaram do Golpe de 1964 

fizeram parte da FEB, o que fez com que o grupo passasse a ser relacionado com o regime 

ditatorial a partir de então (UOL EDUCAÇÃO, 2008).  

Em seguida, foram feitas questões pessoais aos respondentes no intuito de conhecer 

seu perfil, como idade, sexo e grau de instrução: 
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Faixa Etária  Número de respostas  Valor percentual  

14 - 24 anos 69 22,40% 

25 - 34 anos  147 47,72% 

35 - 44 anos  30 9,74% 

45 -60 anos  47 15,25% 

61 + anos  11 3,57% 

Respostas em branco  4 1,29% 

Total  308 100,00% 
 

Tabela 9 – Idade dos respondentes 

 

Sexo  Número de respostas  Valor percentual  

Masculino 145 47,10% 

Feminino  163 52,90% 

Total  308 100,00% 
 

Tabela 10 – Sexo dos respondentes 

 

Grau de instrução  Número de respostas  Valor percentual  

Analfabeto / Fundamental Incompleto 2 0,60% 

Fundamental I completo /Fundamental II Incompleto 6 1,90% 

Fundamental completo/Médio incompleto 42 13,60% 

Médio completo/Superior incompleto 57 18,50% 

Superior completo 201 65,30% 

Total  308 100,00% 
 

Tabela 11 – Grau de Instrução dos respondentes 

 

A maioria dos respondentes tem de 25 a 34 anos (48,35%), são do sexo feminino 

(52,9%) e possuem ensino superior completo (65,3%).  

Ao fazer o cruzamento entre alguns dos resultados apresentados anteriormente, é 

possível chegar a mais algumas conclusões. Primeiramente, foi relacionado o nível interesse 

pela história da II Guerra Mundial pela faixa etária dos respondentes.  
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Gráfico 4 – Faixa etária X Nível de interesse pela história da II Guerra Mundial  

 

Os resultados do Gráfico 4 mostram que, dentre as pessoas com 61 anos ou mais, há 

proporcionalmente mais pessoas muito interessadas na história da II Guerra, enquanto em 

outras faixas etárias esta resposta aparece em quantidade parecida. Tal resultado pode propor 

que a II Guerra Mundial está mais viva na memória de pessoas mais velhas do que das 

pessoas mais novas, gerando mais interesse naquelas.  

O próximo cruzamento foi entre o grau de instrução e o nível de interesse pela história 

da II Guerra Mundial  
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Gráfico 5 – Grau de instrução X Nível de interesse pela história da II Guerra Mundial  

 

Percebe-se que, ao isolar os respondentes analfabetos ou com ensino fundamental 

incompleto, que são apenas 2, o nível de interesse pela história da II Guerra Mundial sobe de 

acordo com o aumento do grau de instrução. O número de respostas “tenho pouco interesse” 

diminui conforme aumenta o grau de instrução, e a resposta “indiferente” permanece muito 

parecida entre os que tem ensino fundamental completo/médio incompleto e médio completo/ 

superior incompleto, reduzindo para os que tem ensino superior completo. A resposta “não 

tenho nenhum interesse” não aparece entre os respondentes com Ensino Fundamental I 

completo e II incompleto e se mostra parecida nos demais níveis de instrução. Através destes 

resultados pode-se então supor que o aumento do grau de instrução pode levar a um contato 

maior com as informações sobre a história da II Guerra Mundial, gerando um nível de 

interesse maior sobre o assunto.   

Em seguida, foram relacionados o nível de interesse pela história da II Guerra Mundial 

com o quanto as pessoas sabem sobre a FEB.  
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Gráfico 6 – Nível de interesse pela história da II Guerra Mundial X Nível de conhecimento sobre a FEB 

 

Nota-se que, quanto maior o nível de interesse pela história da II Guerra Mundial, 

mais se sabe sobre o grupo, o que pode ser explicado pelo fato de que, quanto maior o contato 

com a história da II Guerra, e mais chances de se encontrar informações a respeito da FEB.  

O último cruzamento feito foi entre o nível de interesse pela história da II Guerra 

Mundial e o número de pessoas que já visitaram atrativos relacionados ao tema.  

 

 

Gráfico 7 – Nível de interesse pela história da II Guerra Mundial X Visita  a atrativo turistico ou 

monumento relacionado a  II Guerra Mundial  
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É possível notar que, conforme aumenta o nível de interesse pela história da II Guerra 

Mundial, diminui o número de pessoas que nunca visitou atrativos turísticos relacionados ao 

conflito. O número de pessoas que disseram já ter visitado atrativos é parecido entre os que 

não tem interesse, tem pouco interesse ou são indiferentes à história da II Guerra, mas 

aumenta consideravelmente entre os que tem interesse ou muito interesse pelo assunto. Estes 

resultados permitem supor que, quanto maior o incentivo para que as pessoas se interessem 

pela história da II Guerra Mundial, maior será a curiosidade e motivação que elas terão para 

visitar locais que falem sobre isso.  

 Entende-se que, a partir dos resultados obtidos na pesquisa com o público geral da 

cidade de São Paulo, diversos outros cruzamentos de dados são possíveis, mas não serão 

realizados neste trabalho.  

Os resultados obtidos anteriormente levam a crer que a desvalorização sofrida pela 

FEB, ao ter sua história jogada ao esquecimento, fez com que a maior parte da população da 

cidade de São Paulo não saiba nada sobre o grupo atualmente.  

Apesar da maior parte dos respondentes dizer ter interesse ou muito interesse pela 

história da II Guerra Mundial, este interesse não é colocado em prática no que diz respeito à 

visitação de patrimônio histórico relacionado ao assunto e tampouco é sinônimo de 

conhecimento sobre os pracinhas. 

Mesmo entre os respondentes que disseram já ter visitado monumentos e atrativos 

relacionados a guerra, poucos o fizeram no Brasil, sendo a maior parte das visitas feitas na 

Europa. Isso comprova que existe uma demanda de turistas interessada em Turismo Cultural 

especificamente relacionado a guerra, mas existe falta de incentivo e de valorização do 

segmento no Brasil.  

A partir das respostas obtidas na questão aberta que pergunta o que os respondentes 

que dizem conhecer a FEB sabem sobre ela, percebe-se que poucas respostas fogem do 

padrão genérico e superficial e apenas 11 mostram conhecimento um pouco mais profundo 

sobre o grupo, dentre as quais apenas 3 citam a desvalorização sofrida por ele, e isso deixa 

claro as consequências do enquadramento da memória que seu deu quando a FEB foi 

precocemente desmobilizada e voluntariamente esquecida.   

Tendo em vista que a educação formal nas escolas é grande responsável pela 

disseminação do conhecimento da História, haverá a seguir uma tentativa de entender o que 
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os professores de História da rede pública de ensino sabem sobre a FEB e se o que é ensinado 

em sala de aula pode explicar os resultados obtidos na pesquisa com o público geral da cidade 

de São Paulo.   

 

3.2   A FEB pelo ponto de vista dos professores de História    

 

Após a aplicação do questionário com o público em geral da cidade de São Paulo e a 

constatação de que a maioria não conhece a FEB e, mesmo a maioria dos que a conhece tem 

conhecimento superficial, foram aplicadas entrevistas com quatro professores de História de 

escolas públicas da cidade de São Paulo que dão aula do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º 

ano do Ensino Médio, período em que a história da II Guerra é abordada. O intuito das 

entrevistas foi o de entender se o fato de a maioria do público geral entrevistado não conhecer 

a FEB tem relação com o conhecimento dos professores de História a respeito do assunto e 

com o que é ensinado em sala de aula.  

Aqui, mais uma vez a abordagem qualitativa mostrou-se adequada pois ajuda a 

conhecer a natureza de um fenômeno social. Foi escolhido a utilização de entrevistas 

semiestruturadas, na qual é utilizado um roteiro sem que seja necessário segui-lo rigidamente. 

“Vale ressaltar que a entrevista semiestruturada consiste na interação 

entrevistado/entrevistador, sendo que a função do entrevistador é provocar continuamente a 

fala do entrevistado, uma vez que através da fala ele estrutura seu discurso” (ANSARA, 2005, 

p. 185). Segundo Ansara, as entrevistas semiestruturadas se mostram uma técnica adequada 

para a revelação da informação de um tema complexo e permite verificar sentimentos 

subjacentes às diferentes, e, talvez, divergentes opiniões apresentadas. Com ela, o intuito não 

é obter a verdade, mas sim a percepção da realidade do entrevistado, de acordo com seu 

conhecimento e vivência.  

As entrevistas foram feiras por telefone com os quatro professores de História, 

gravadas com suas autorizações e transcritas na integra para que os dados pudessem então ser 

analisados. As questões que nortearam a entrevista aparecem no quadro a seguir e as 

transcrições se encontram no Apêndice deste trabalho.  
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Roteiro de entrevistas 

Entrevista semiestruturadas com professores de história 

1.Nome  

2. Idade 

3. Qual é a sua formação?  

4. Quanto tempo leciona? Quantas aulas você dá por semana?  

5. Você também dá aula em escolas particulares?  

6. Além de História, você dá aula de outras disciplinas?  

7. Para que séries você leciona?  

8. Porque você está nessa área?  

9. Você acha que seu trabalho é importante e que ele dá resultado?  

10. Para você, qual a importância da História para a formação dos alunos?  

11. Como a II Guerra Mundial é abordada na disciplina e na sua aula?  

12. Você conhece a Força Expedicionária Brasileira? O que sabe sobre ela? Você conhece algum 

monumento/ atrativo turístico em homenagem à FEB? 

13. A história da Força Expedicionária Brasileira é abordada em sala de aula? Como? Em que momento? 

Como os alunos reagem?  

14. Quais os livros que você usa em sala de aula? Você encontra material sobre a FEB nos livros usados?  

15. Há diferença de abordagem sobre a II Guerra a FEB nas escolar públicas e nas particulares? (Pergunta 

aplicada caso o professor também dê ou já tenha dado aula em escolas particulares)  

16. Você acha que este é um assunto importante para ser tratado em sala de aula?  

17. Você acha que este assunto é importante para a formação e/ou valorização da identidade nacional?  

18. Você acha que o turismo pode ajudar no reconhecimento e valorização da história?  

19. Você conhece algum lugar em que o turismo esteja ajudando a motivar o aprendizado da história?  

20. Você acha que o turismo pode ajudar a reconstruir a história de grupos desvalorizados?  

Quadro 1 – Roteiro de entrevista semi-estruturada com professores de História 

 

Os professores de História entrevistados são Maria da Piedade Silva, 67 anos, formada 

em História e Direito; Daniel Dallacqua, 29 anos, graduado e mestre em História; Joab 

Fernando dos Santos, 32 anos, formado em História; e Márcio da Rocha, 47 anos, formado 

em História e Filosofia.  

Ao comparar as respostas dos quatro professores, foi possível obter muito mais 

similaridades do que diferenças. Os quatro dão aulas em escolas públicas, mas Joab e Márcio 
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também dão ou já deram aula em escolas particulares. Todos têm uma carga horário de aulas 

superior a 28 aulas semanais.  

Ao serem perguntados o porquê de terem escolhido trabalhar como professores de 

História, todos dizem gostar do assunto que a matéria envolve. Daniel levanta que gosta da 

dinâmica em sala de aula e acha importante o contato com os alunos e Márcio diz que sua 

motivação é poder ajudar os jovens a terem um futuro melhor.  

Os entrevistados concordam que o trabalho como professor de História é importante e 

que apresenta resultados:   

“É, muito importante. Eu acho que dá resultado sim. ” (Maria)  

 

“Olha... eu acredito que sim, né. Se não ficaria complicado trabalhar na área né. Porque a gente não 

trabalha só por dinheiro, a gente também gosta de ver resultados, né. Eu acredito que sim, a gente vai 

plantando a semente, evidentemente a gente não atinge 100%, mas os frutos que a gente colher já vai 

dar uma garantia do gosto de sucesso pra gente. ” (Márcio) 

 

Já Daniel e Márcio frisam a importância da História para compreensão do mundo e 

para a formação de uma consciência crítica: 

“Sim, eu acho que... totalmente, acredito bastante nisso, principalmente pra discutir sobre o presente, 

sobre o que tá acontecendo”. (Joab) 

 

“Mas minimamente pelo que eu acredito que seja importante, que é o que faz a gente continuar dando 

aula no Estado e na Prefeitura mesmo né, é despertar o mínimo de consciência coletiva mesmo, de 

consciência social né, de tentar fazer o aluno entender ali o contexto que ele tá inserido né, como que 

as coisas funcionam no mundo, as disputas aí e tal. Eu acredito que sim, acredito que sim né. É claro 

que não é cem por cento. Na verdade, são bem poucos por cento que a gente consegue despertar um 

sentimento crítico mesmo né, e quando a gente consegue isso é interessante, é gratificante mesmo. ” 

(Daniel) 

 

Ao responderem sobre qual a importância da História para a formação dos alunos, 

todos concordam novamente que a disciplina é fundamental para o entendimento de como o 

mundo funciona e do desenvolvimento de uma consciência crítica:  

“Acho que é pra entender o mundo. Entender como, né, as coisas funcionam. A economia, a política né, 

pra entender como as coisas funcionam. ” (Maria)  
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“É fundamente né, não tem como você querer ter noção de mundo sem entender o que se passou né, o 

porquê que as coisas estão assim como estão hoje em dia né, tudo é resultado de um processo anterior, 

de vários processos anteriores, então eu acho fundamental. ” (Daniel)  

 

“Eu acho que é pra você ter uma reflexão crítica sobre o momento que a gente vive, assim. Primeiro 

lugar, eu acho que assim, é.… a formação mesmo, pra pessoa saber sobre onde a gente tá e como a 

gente chegou até aqui, né, que é sobre o passado mas assim, principalmente sobre o passado com a 

importância do reflexo dele, qual a consequência dele hoje. ” (Joab)  

 

“... acredito que seria pra ele se situar né, no tempo, pra ele ter o conhecimento da evolução, do que 

permanece na sociedade desde a antiguidade até hoje, e toda essa história que os jovens aprendem eles 

vão se situando também no tempo, ilustrando através daí o histórico de sua família, sobre a formação 

de sua cidade, pra a partir daí trazer as suas origens. A História é importante e faz parte do dia a dia 

do educando. ” (Márcio) 

 

Ao perguntar como a II Guerra é abordada em sala de aula, Maria se resume a dizer 

que conta os fatos. Já Joab diz que este é um assunto que gera grande interesse nos alunos e 

que é abordado a partir do desenrolar dos estudos sobre a I Guerra Mundial. Márcio introduz 

o assunto através de filmes que contam sobre a trajetória de Adolf Hitler, dando enfoque à 

história do ditador. Além de livros didáticos, Daniel também usa filmes para ilustrar a história 

do conflito, e diz que acaba sendo difícil utilizar outros materiais já que percebe que há muita 

dificuldade entre os alunos em compreender o conteúdo que está sendo passado, pois é, como 

coloca, tudo muito abstrato para eles.  

Como nenhum dos professores mencionou espontaneamente a FEB até este momento, 

foi perguntado se eles conheciam o grupo e o que sabiam sobre ele. Todos disseram conhecer 

o grupo, porém de forma superficial:  

“Eu conheço assim apenas das leituras que a gente faz dentro da disciplina e ai assim, tem um pouco... 

assim de, não de vivência, mas assim de contato é da época que eu fiz serviço militar também que a 

gente teve um pouco de contato com alguns ex-expedicionários. Então o conhecimento que eu tenho 

vem das leituras né, que foi a força destacada pelo Brasil pra lutar na Itália né, é... dentro da Aliança 

onde fazia parte.” (Joab) 

 

“Olha, o pouco que eu sei sobre ela... eu não tenho um estudo próprio assim dela, né. O que eu sei é a 

sua participação em 42, o envio de médicos, uma missão médica para a Itália, o patrulhamento da 

região do Atlântico, né, então, essa presença no Atlântico. E também grupos de infantaria que o Brasil 

mandou para combater o fascismo na Itália na época de Getúlio Vargas. (...) Fora isso, a presença 

brasileira ajudou muito junto com os Estados Unidos e a Inglaterra, né, a vencer várias batalhas 

contra o nazismo na Europa. ” (Márcio) 
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Os quatro professores disseram abordar o assunto da FEB em sala de aula, mas Márcio 

cita que isso é feito de forma bem rápida e reduzida. Ao serem questionados sobre a reação 

dos alunos quanto entram em contato com o tema, Maria e Daniel concordam o assunto é uma 

novidade para eles. Daniel diz que ao abordar a FEB, alguns alunos ficam tão interessados 

que chegam a demostram certo ufanismo – termo que designa o orgulho exagerado por algo.  

Quanto ao material didático, os professores dizem utilizar livros didáticos oferecidos 

pelo Governo do Estado de São Paulo ou pela Prefeitura de São Paulo e, no caso das escolas 

estaduais, a apostila elaborada pelo Secretaria de Educação do Estado de São Paulo que, como 

explica Daniel, funciona mais como caderno de exercícios, pois não traz conteúdo teórico.  

Daniel conta que encontra menções á FEB com frequência nos livros didáticos utilizado 

em sala de aula, e que é difícil achar algum que não fale sobre o tema. No entanto, o assunto 

abordado normalmente não passa de uma página: 

“Normalmente não passa de uma página, o conteúdo, né, tá ali explicando o que é a Força 

Expedicionária Brasileira, que ela entrou em conflito e tal e ... esse aí particularmente tinha um 

quadrinho assim que eu acho, não sei se era um relato de um pracinha, mas tinha a foto dele lá na 

guerra, então geralmente é isso que aparece, que é uma introdução ao assunto interessante. O aluno vê 

ali, tem informações importantes, sabe, eu acho interessante. ” (Daniel)  

 

Maria, Joab e Márcio também encontram menções sobre a FEB no material didático 

utilizado em sala, mas dizem que a abordagem é mínima e as vezes inexistente. Márcio, único 

professor que também dá aula em escola particular atualmente, comenta que nelas o assunto 

tem mais espaço para ser abordado, mas mesmo assim é tratado apenas superficialmente.  

Ao serem perguntados se a história da FEB é um assunto importante para ser tratado 

em sala de aula, todos concordam que sim, sobretudo pelo fato de ser possível inseri-lo num 

contexto mais amplo que permite diversas reflexões:  

“Eu acho. Eu acho que é importante sim, tem que falar da, assim, do Brasil, da atuação, né, da 

situação política do Brasil, social. Tem que falar. ” (Maria)  

 

Joab é o único dos professores que conhece um monumento em homenagem a FEB – a 

Praça dos Expedicionários, em Suzano, onde mora. A fala de Joab aborda a questão de que os 

monumentos em homenagem à FEB não fazem parte da memória dos alunos, uma vez que 

não são reconhecidos pela maioria deles: 
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“Eu acho que é extremamente importante, acho que assim, pra você inclusive, é, associar a nossa 

história a uma história mais global, pra saber que assim, a história local... principalmente aqui em 

Suzano é bem fácil fazer esse link porque os alunos eles passam o tempo todo em frente à praça lá e 

eles não param pra pensar, não fazem ideia do que seja aquele soldado né, aquela arma levantada e 

tal. Então é interessante mesmo pra você associar a história local com uma história mais global e 

depois assim pra você saber que foi uma participação efetiva né, assim, realmente teve muitos soldados 

que merecem... não só os saldados, mas a própria participação merece ser estudada, merece ser mais 

destacada. ” (Joab) 

 

 Daniel levanta um ponto interessante ao citar que a importância de abordar a FEB em 

sala de aula não diz respeito somente a exaltar o nacionalismo entre os alunos, mas sim a 

gerar discussões e interpretações:  

“É porque cabem várias interpretações, entendeu? Não acho que é importante assim no sentido de 

criar esse sentimento ufanista nos alunos, mas é isso que acaba criando, o primeiro impacto é isso. 

Eles falam “nossa, brasileiros, na Europa, lutando”, eles se sentem orgulhosos. Isso é ótimo porque dá 

pra puxar várias outras discussões né. ” (Daniel) 

 

 Márcio é o primeiro a abordar o tema da ideologia, ao dizer que a falta de informação 

sobre a FEB nos livros didáticos pode ser uma manipulação ideológica:  

“Deveria ser mais abordado, ter em livros, as implicações que trouxe para o Brasil, o contexto 

econômico, geográfico, geopolítico. Deveria sim, deveria ser mais amplo, talvez um capítulo, né, um 

capítulo que falasse na íntegra sobre essa participação, a formação da FEB, mas infelizmente né, não 

cabe a nós professores né. É que eu estudo muito, pesquiso muito mas... é pouco né, talvez não seja a 

ideologia dos autores ou não atende muito a conveniência dos autores. ” (Márcio) 

 

Os quatro professores também concordam que a história da FEB é importante para a 

valorização da identidade nacional. Daniel diz que, para ele, a importância maior talvez nem 

seja a de fortalecer a identidade do país, mas sim de gerar reflexões e oportunidades de se 

falar sobre democracia. Os demais professores acreditam que a valorização da história da FEB 

pode levar à maior valorização da história do país como um todo, gerando uma maior 

identificação por parte da população.  

Ao serem questionados se acham que o turismo pode ajudar no reconhecimento e na 

valorização da História, os quatro professores respondem que sim sem hesitar:  

“Com certeza. Sobretudo aqui no Brasil né, que é um país muito histórico mesmo. Você pega regiões 

como Nordeste, aqui mesmo o Sudeste, Minas Gerais, né, Rio de Janeiro, enfim, tem lugares assim de 

muito valor cultural e histórico mesmo né. Ainda tem coisas mais antigas assim né, tem vários sítios 

arqueológicos no Brasil né, uma coisa assim riquíssima mesmo né, então pode ser sim utilizado pela 

valorização cultural do país, com certeza. ” (Daniel) 
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Joab aponta que, muitas vezes, o Turismo pode ser mais eficaz do que a educação 

formal para o aprendizado da História por ser mais lúdico e interativo, fazendo com que as 

pessoas guardem mais facilmente informações sobre a história dos locais visitados: 

“Com certeza. Eu acho que... eu acho que as vezes faz... em alguns momentos o turismo, ele cumpre 

melhor o papel de contar a história do que a escola, dependendo de como você trata a história na 

escola, o turismo ele tem as vezes um conhecimento mais efetivo. Sem querer me alongar, mas a gente 

sempre vê assim, quando conversa com alguém, “ah, passeio em tal lugar”, e a pessoa sempre lembra 

o que foi falado por um guia ou o que ela leu, então aquilo acho que afeta mais a memória dela do que 

se ela só lesse sem aquela bagagem de estar vivendo aquela experiência do lugar. ” (Joab) 

 

Ao concordar com a importância do turismo para o aprendizado e valorização da 

história, Márcio levanta a questão da falta de políticas públicas relacionadas ao Turismo 

Cultura:  

“Sim, o turismo é uma ideia né, é algo assim que deveria ser mais utilizado por todo o Brasil né. A 

gente sabe que não é muito né, o governo não valoriza, e quando a gente percebe que existe algo com 

tendência pra esse espaço, os profissionais não são bem formados. Ele não tem assim uma formação 

boa, histórica, de forma a resgatar valores, eu acho que falta formação mesmo e acho que é falta de 

políticas públicas que venham ai a desenvolver essa área, né. ” (Márcio) 

 

Apesar dos quatro professores reconhecerem a importância do turismo para a 

valorização da História, todos demonstraram dificuldade em nomear locais em que a atividade 

esteja ajudando a motivar o aprendizado da História. Maria citou o centro de São Paulo, 

Daniel citou Paranapiacaba, Joab citou o patrimônio históricos da Bahia e Márcio não soube 

responder. Isso demonstra que os professores não têm o hábito de utilizar patrimônios 

históricos como ferramenta para o ensino da História.  

Apesar disso, Maria acredita que o turismo pode incentivar as classes sociais menos 

favorecidas a se interessarem mais pela História visto que, hoje, ela acredita que a atividade 

seja praticada por pessoas de poder aquisitivo mais alto.   

Daniel acredita que o turismo, além poder ajudar na valorização da História, pode 

também ajudar na reconstrução da memória de grupos desvalorizados como, por exemplo, dos 

povos indígenas, desde que não deturpe ou descaracterize sua cultura. Desde que bem 

planejado, o professor acha que o turismo pode ser um importante instrumento para atingir 

este objetivo. No entanto, quando perguntado se o turismo pode ajudar na reconstrução da 

memória da FEB, Daniel diz não entender como isso pode ser feito. Ao ser informado que 

existem diversos monumentos e museus em homenagem ao grupo pelo país, Daniel diz que, 
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neste caso, acha sim que o legado da FEB é muito pouco explorado pelo turismo, uma vez que 

ele mesmo não conhece nenhum dos locais.  

Joab aponta que o turismo seria uma forma de cobrir a lacuna deixada pelo ensino 

formal nas escolas no que diz respeito a reconstrução da memória da FEB:  

“Novamente, eu acho que seria mais efetivo do que o pouco espaço que tem na escola. Eu acho que se 

fosse bem trabalhado, assim, o turismo nessa parte eu acho que seria um impacto muito maior na 

sociedade como um todo né. Claro que assim, a escola seria... O ideal seria ter um espaço melhor no 

próprio conteúdo, no próprio currículo sobre isso, que já atingiria a formação desde pequenos, das 

pessoas. Como tem que dividir espaço com muitas outras coisas na escola, no conteúdo, então acho que 

assim, o turismo é um bom meio de se ressaltar essa participação da FEB”. (Joab) 

 

Joab também acha que a história da FEB é mais valorizada no meio militar do que no 

meio civil. Márcio diz que a história da FEB é pouco valorizada, concorda que o 

conhecimento sobre o grupo fica restrito a pequenos grupos e que deveria ser mais 

disseminado em meio ao restante da população:  

“Olha, eu acredito que é, mas não é muito. Talvez no meio assim letrado, né, dos intelectuais, daqueles 

que conhecem, que tem influência, no meio, acredito que sim. Devia ser valorizada né, devia ser mais 

valorizada. Eu acredito que é pouco, muito pouco, entendeu. É pouco, e aqueles que conhecem, aí fica 

aquele conhecimento assim restrito a esse grupinho de pessoas letradas. Esse conhecimento devia ser 

mais divulgado, isso não é divulgado para as escolas. Se for fazer uma pesquisa, uma entrevista nas 

escolas eu sinceramente acho que de 100% se 2% souberem a história da FEB é muito. ” (Márcio) 

 

Márcio também acredita que o turismo deva ser mais valorizado e utilizado como 

ferramenta para fortalecimento da identidade brasileira.  

De acordo com as entrevistas, percebe-se que os professores de História conhecem a 

FEB, mas não têm conhecimento aprofundado sobre ela, e que o material didático utilizado 

em sala de aula, na maioria das vezes, aborda o tema, porém de maneira muito superficial. O 

tema é pouco desenvolvido em sala de aula e a questão da desvalorização do grupo não chega 

a ser abordada espontaneamente, a não ser pela fala de Joab, quando aponta que a Praça dos 

Expedicionários em Suzano não é reconhecida pelos alunos da escola em que dá aula. Essa 

falta de conhecimento mais aprofundado por parte dos professores e o pouco espaço que eles 

dizem que o assunto tem nos livros didáticos – fato que já havia sido ressaltado por Ribeiro 

(2013) - justifica o fato de que grande maioria do público geral entrevistado não conhece a 

FEB. 

Apesar de pouco abordarem o assunto em sala, todos os professores concordam que a 

história da FEB é importante para a valorização da identidade nacional e que o turismo pode 
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ajudar a valorizar não só a memória do grupo, mas a História como um todo, apesar de não 

enxergarem meios de colocar isso em prática com seus alunos.   

  A decisão de entrevistar professores de História e, através deles, saber se a história da 

FEB é tratada em sala de aula e se aparece no material didático utilizado, se deu pelo fato de 

que a educação formal é um importante instrumento ideológico. Segundo Ortiz (1985), as 

relações entre cultura e Estado são antigas no Brasil. Ao usar o exemplo do Estado Novo, o 

autor aponta que o aparelho estatal se encontra associado à expansão da rede de instituições 

culturais (criação do Serviço Nacional de Teatro), à criação de cursos de ensino superior, e 

também à elaboração de uma ideologia de cultura brasileira. 

Ao fazer uma análise da educação sob a perspectiva marxista, Gadotti (2006) coloca 

que, na divisão social do trabalho, imposta pela burguesia, as massas trabalhadoras alienam 

sua força de trabalho tornando-se elas mesmas mercadorias, cujo valor depende da magnitude 

do dinheiro pela qual é trocada. Essa magnitude é definida pela quantidade de trabalho 

socialmente necessário para reproduzi-la. A burguesia, libertada pela alienação da força de 

trabalho, acumula não só o capital material, mas também o capital cultural. A educação e a 

ciência tornam-se propriedade exclusiva, monopólio do capital. Com a divisão social do 

trabalho na sociedade, surge o homem dividido, alienado, unilateral. Com o aumento do 

tempo de trabalho necessário para a sua auto reprodução e para a criação de mais valia, não 

resta ao trabalhador tempo livre para o desenvolvimento de suas potencialidades, inexistindo 

condições para a educação e, portanto, para o pleno desenvolvimento humano, privilégio de 

uma minoria que se beneficia do trabalho da maioria.  

Gadotti (2006) cita o conceito de hegemonia desenvolvido por Gramsci, que a define 

como visão de mundo que conserva e une um bloco social, mesmo que este seja marcado por 

profundas contradições. Assim, a hegemonia é ideológica da classe dirigente, trazendo uma 

concepção de mundo difundida em todas as camadas sociais. Para isso, utiliza-se da imprensa, 

do serviço militar, da igreja e da escola. A hegemonia da classe dominante supõe que esta 

produza seus intelectuais, cuja função é garantir o consenso da sociedade. A educação 

burguesa visa à ocultação dessa realidade de transformação, pois seu projeto de sociedade é 

conservador e se utiliza da educação para legitimar e perpetuar os seus privilégios de classe. 

Por meio da educação, apresenta os seus interesses particulares como se fossem interesses de 

toda a sociedade.  
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O fato da história da FEB não aparecer no material didático utilizado em sala de aula é 

indício da hegemonia imposta pelos detentores de poder ao final da II Guerra Mundial que, 

como dito anteriormente, buscaram garantir o consenso da população ao manipularem a 

história do grupo para que não houvesse conturbação da hierarquia do Exército ou oposição 

ao Estado Novo, que já era fortemente questionado e caminhava para seu final quando os 

pracinhas retornaram ao Brasil. Como apontado por Márcio, abordar o assunto da FEB não 

era de interesse dos intelectuais. A colocação do professor faz sentido, uma vez que estes têm 

o poder de definir as informações que serão disseminadas entre a população, dentre as quais a 

desvalorização sofrida pela FEB não está incluída.  

  Para Ribeiro (1995), não há garantias de que a história venha favorecer grupos 

oprimidos no futuro. Por isso, é importante buscar a lucidez para intervir com maior eficácia 

na história e reverter sua tendência secular. Isto se faz um grande desafio, já que, para o autor, 

existe grande resistência das classes dominantes no que diz respeito à aceitação de inovações, 

uma vez que privar o povo disso significa a manutenção do status quo. 

O capítulo seguinte será uma tentativa de comprovar se a busca por esta maior lucidez 

citada por Ribeiro (1995) pode ser feita através do Turismo Cultural, por meio da utilização 

do patrimônio histórico. Serão analisados casos em que as memórias de grupos 

desvalorizados foram ou estão sendo reconstruídas através da atividade e se estes exemplos 

podem ser aplicados à FEB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

4  O TURISMO COMO FERRAMENTA PARA RECONSTRUÇÃO 

DA MEMÓRIA  

 

Como visto anteriormente, este capítulo visa trazer casos em que a memória de grupos 

desvalorizados esteja passando por processo de reconstrução tendo o Turismo Cultural como 

ferramenta, e nos quais a FEB possa se inspirar para garantir a reconstrução de sua memória. 

Garantir a sobrevivência da memória de grupos desvalorizados significa dar-lhes 

espaço para que possam contar suas próprias versões da história, permitindo que as pessoas as 

compreendam e se identifiquem, o que pode ser um desafio para as sociedades modernas que 

são caracterizadas pela constante mudança. Estes espaços podem ser encontrados em 

patrimônios históricos, como por exemplo museus e memoriais. No entanto, Calikevstz 

(2017) diz que, atualmente, estas instituições tendem a enclausurar as memórias em espaços 

antiquados, tendo menos espaço na sociedade moderna do que tinham antigamente e perdendo 

gradativamente sua função transmissora. Diante da perda de ordens tradicionais e do 

surgimento de novas, pautadas pela globalização, por novas formas de tecnologia e de redes 

de comunicação, a autora coloca que surgem construções indenitárias que pegam carona 

nessas novidades como forma de manterem-se vivas, construindo assim um novo conceito de 

espaços de memória.  

Calikevstz (2017) traz ainda dados do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que mostram que está havendo aumento 

na quantidade e na diversificação das atividades dos museus pelo Brasil, quando comparados 

a uma década atrás. Apesar destes esforços, estes dados também apontam que os museus estão 

presentes em todas as regiões do país, mas é o equipamento cultural menos atrativo para o 

público. Assim, a autora diz que o processo de resistência dos antigos espaços de memória 

vive ameaçado pois possui uma dependência direta com o sentimento da sociedade. Ela 

coloca que há muitos exemplos de museus que, quando optam por manter uma configuração 

tradicional, “não possuem público, caracterizam-se como depósitos de velharias que somam 

gastos aos cofres públicos, ou que fecham as portas. A esses exemplos, pode-se citar grande 

parte dos museus militares (...) ligados a FEB” (CALIKEVSTZ, 2017, p.116).  

 De acordo com a Carta de Turismo Cultural (1976), esta forma de turismo tem como 

um dos objetivos o conhecimento dos monumentos e sítios histórico- artísticos e exerce um 

efeito positivo sobre estes ao promover sua manutenção e proteção, trazendo benefícios sócio- 
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culturais e econômicos para toda a população implicada. Como dito anteriormente, o Turismo 

Cultural se mostra uma alternativa às opções de turismo de massa, atraindo os que buscam 

experiências únicas, personalizadas e autenticas que sejam voltadas para a história e para a 

cultura. Para Barreto (2008), na atualidade, os turistas procuram o reencontro com o passado, 

com tradições e identidades, o que parece ser uma resposta ao processo de mundialização da 

cultura que tomou folego a partir da segunda metade do século XX, levando a ressignificação 

de uma série de conceitos e valores. Assim, percebe-se que o Turismo Cultural se mostra uma 

alternativa para a valorização de locais de guarda de memória.  Para entender este processo, 

serão abordados a seguir temas como identidade cultural e lugares de memória.  

 

4.1 Identidade, patrimônio histórico e lugares de memória    

 

Para Ribeiro (2013), a supremacia da efemeridade, que transforma rapidamente o novo 

em obsoleto, acaba colocando em risco os referenciais que orientam a sociedade e sua própria 

identidade.  

Hall (1992) concorda ao dizer que as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, e que vêm surgindo novas identidades que 

fragmentam o indivíduo moderno, que até então era visto como um sujeito unificado.  Para o 

autor, estaríamos passando por uma crise de identidade que desloca as estruturas e processos 

centrais das sociedades modernas e abala os quadros de referência que davam estabilidade aos 

indivíduos. Esse processo produz o sujeito pós-moderno, que não possui uma identidade fixa, 

essencial o permanente. Assim, a sociedades modernas são definidas como sociedades de 

mudança constante, rápida e permanente.  

O fenômeno que estaria deslocando as identidades culturais nacionais é a globalização, 

por se referir a “processos atuantes numa escala global, que atravessam fronteiras nacionais, 

integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações de espaço-

tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais interconectado” (HALL, 

1992, P.67). Uma de suas principais características é a aceleração dos processos globais, o 

que faz com que se sinta o mundo menor e as distâncias mais curtas. Com o desenvolvimento 

da globalização, Hall destaca a difusão do consumismo, seja como realidade, seja como 

sonho, que contribuiu para esse efeito de “supermercado cultural”, homogeneizando a cultura.  
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Nesse contexto, percebe-se que surge um novo interesse pelo local em detrimento 

desta homogeneização quando questões relacionadas à memória voltam ao centro dos debates, 

“trazidas por movimentos sociais e políticos, em esferas locais, nacionais e transnacionais, 

como instrumento de reparação às vítimas de injustiças cometidas em um passado remoto” 

(SANTOS, 2013, p.7). O aumento no investimento da valorização da memória visa combater 

os discursos totalizantes que silenciavam grupos até então sem visibilidade, buscando criar 

espaços para a preservação de passados múltiplos. Desta forma, ganha folego a luta de grupos 

que viveram memórias traumáticas como a da guerra, por exemplo, e que buscam reparação 

material e simbólica pelos danos sofridos.    

 Uma das formas de dar espaço a estas memórias até então subterrâneas é através da 

preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, material ou imaterial. O Patrimônio Imaterial 

compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas 

as partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam a seus descendentes (UNESCO, 

2016). Já o Patrimônio Material corresponde ao conjunto de bens culturais classificados 

segundo sua natureza nos quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; 

histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Eles são classificados por bens imóveis, como 

núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; e bens móveis, como 

coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 

videográficos, fotográficos e cinematográficos (IPHAN, 2016).   

Para Rodrigues (2001, p.17), “preservar o patrimônio cultural - objetos, documentos 

escritos, imagens, traçados urbanos, áreas naturais, paisagens ou edificações - é garantir que a 

sociedade tenha maior oportunidade de perceber a si própria”.  

Pierre Nora (1993) chama os locais onde a memória se cristaliza de “lugares de 

memória”. Estes lugares surgem do sentimento de que não há memória espontânea e da 

necessidade de criar museus, memoriais, arquivos, cemitérios, coleções, festas, aniversários, 

tratados, processos verbais, monumentos, santuários, associações. “Menos a memória é vivida 

do interior, mais ela tem necessidade de suportes exteriores e de referências tangíveis de uma 

existência que só vive através dela” (NORA, 1993, p. 14).  

Os lugares de memória dizem respeito a um “momento de articulação onde a 

consciência da ruptura com o passado se confunde com o sentimento de uma memória 

esfacelada, mas onde o esfacelamento desperta ainda memória suficiente para que se possa 

colocar o problema de sua encarnação” (NORA, 1993, p.7). Para o autor, o sentimento de 
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continuidade torna-se residual ao local, que é o que resta de um outro tempo. Se estas 

memórias ainda fossem vividas, não haveria a necessidade de lhes serem atribuídas lugares.  

E se o que os lugares “defendem não estivesse ameaçado, não se teria, tampouco, a 

necessidade de construí-los. Se vivêssemos verdadeiramente as lembranças que eles 

envolvem, eles seriam inúteis” (NORA, 1993 p. 13).  

Porém, para se caracterizar como lugar de memória, é necessário existir uma intenção 

memorialista que garanta sua identidade. Sem essa vontade, os lugares de memória seriam 

lugares de história.  A respeito disso, Nora (1993) explica que memória e história são bastante 

distintas. A memória diz respeito aos grupos viventes, está em constante evolução, é 

espontânea, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento e está suscetível a todo tipo de 

uso e manipulação. Enquanto isso, a história é a reconstrução problemática e incompleta do 

passado e demanda análise e discurso crítico.   

Santos (2013) diz que narrativas históricas presidem a organização de arquivos, 

coleções e museus no intuito de preservar o que já passou, mas ainda assim não proporcionam 

uma verdade absoluta. Ao analisar as teorias de memória coletiva de Halbwachs e Nora, 

conclui que há diversos caminhos de acesso ao passado e que todos eles se deparam com 

tensões, conflitos e disputas. O fundamental, para ela, é perceber que não há nada de natural 

na reconstrução do que passou. A lembrança está vinculada àqueles que têm o poder, pois 

estes são os que decidem quais narrativas deverão ser lembradas.  

A seguir, serão trazidos dois casos em que há tentativa de reconstrução da memória 

através de patrimônios históricos que se tornaram importantes atrativos turísticos: o Memorial 

do Holocausto, em Berlin, e o Memorial da Resistência, em São Paulo.  

 

4.2 Memória, Turismo Cultural e Lazer   

 

Muitas localidades, ao se darem conta do interesse em que seus lugares de memória 

podem despertar, passam a investir no Turismo Cultural, que feito de maneira planejada pode 

movimentar a economia local, gerar empregos e renda, promover a preservação e a 

conservação dos atrativos, aumentando a autoestima da população que vê sua identidade 

cultural fortalecida. Moletta (1998, p.10) caracteriza o Turismo Cultural “pela motivação do 
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turista em conhecer regiões onde o seu alicerce esta baseado na história de um determinado 

povo, nas suas tradições e nas suas manifestações culturais, históricas e religiosas”.  

 Nesse contexto, faz-se importante a utilização dos conceitos de lazer. De acordo com 

Camargo (1998), o tempo livre é uma conquista moderna das lutas sindicais, da revolução 

técnica do trabalho e da pressão dos setores esclarecidos da sociedade. É o tempo que sobra 

de obrigações profissionais, escolares e familiares e que pode ser dedicado à participação 

religiosa, política ou ao lazer. Este último é a forma mais buscada de ocupação desse tempo 

livre, seja para diversão, repouso, leitura, esportes etc.  

Apesar de ser normalmente associado a atividades que remetem à diversão, recreação 

e entretenimento, o lazer sempre ocupou um lugar político, cultural e social importante na 

sociedade. Ao longo do tempo, o lazer foi diversas vezes usado como ferramenta política de 

manipulação social. 

Segundo Camargo (1998), o sociólogo Dumazedier traz outro aspecto do lazer, o 

mostrando como um instrumento para o desenvolvimento ou formação desinteressada, 

participação social voluntária ou livre capacidade criadora. É através do lazer que o Turismo 

Cultural, por meio da utilização do patrimônio histórico, pode proporcionar à sociedade 

momentos enriquecedores de reflexões construtivas, democratizando o acesso à cultura e ao 

mesmo tempo dando visibilidade a grupos desvalorizados ao oferecer espaço para que suas 

memórias sejam valorizadas e reconstruídas junto à sociedade. 

Um exemplo de patrimônio histórico dedicado a reconstruir a memória de grupos 

desvalorizados é o Memorial aos Judeus Mortos da Europa, mais conhecido como Memorial 

do Holocausto, em Berlim. Este foi o atrativo turístico mais citado na pesquisa feita com o 

público em geral da cidade de São Paulo, quando foi perguntado se o entrevistado já havia 

visitado algum atrativo relacionado a II Guerra Mundial.  

Concluído em 2005, o Memorial consiste em um campo repleto de blocos de concreto 

alinhados e de tamanhos únicos, por onde os visitantes podem caminhar livremente, 

escolhendo o caminho de entrada e de saída. Não há indicações ou instruções, permitindo que 

os visitantes façam sua própria interpretação da obra abstrata. Sua localização, próxima ao 

Parlamento e a outros órgãos do governo, significa o reconhecimento oficial da 

responsabilidade histórica alemã para com as vítimas (AMORIM, 2010).  
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Figura 4 - Memorial aos Judeus Mortos da Europa  

 

Segundo Amorim (2010), em seu subsolo foi criado um centro de informação 

moderno e interativo que abriga uma exposição com relatos de sobreviventes. É possível 

encontrar material audiovisual com depoimentos, fotos e documentos que pertenceram às 

vítimas e suas famílias. O visitante é surpreendido pelos relatos emocionantes que revelam a 

crueldade dos eventos da II Guerra Mundial. De acordo com Knudsen (2007) o memorial 

existe como espaço onde as pessoas podem dialogar com o passado baseando-se na relação 

que criam com o ambiente.  

 

Figura 5 - Memorial aos Judeus Mortos da Europa – Centro de Informação 

 

De acordo com o site oficial do Memorial, o governo alemão o ergueu com os 

objetivos de honrar as seis milhões de vítimas do Holocausto; manter viva a memória dos 
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inconcebíveis eventos da história alemã; prevenir as futuras gerações para que nunca mais os 

direitos humanos sejam desrespeitados; defender a democracia e a igualdade e resistir a 

qualquer forma de ditadura ou regime baseado na violência. De acordo com dados oferecidos 

pelo Memorial, por ano, cerca de meio milhão de visitantes passam pelo Centro de 

Informação. Para atender uma demanda tão grande, o centro conta com folhetos que trazem 

informações em alemão em inglês, tours guiados, audioguides e tours e workshops especiais 

para estudantes (MEMORIAL TO THE MURDERED JEWS OF EUROPE, 2017).   

 Como dito brevemente na introdução deste trabalho, apesar de amplamente estudado e 

dos inúmeros atrativos que visam preservar sua história, o Holocausto segue sendo um tabu. 

Em seu artigo Memória, Esquecimento e Silêncio, Michael Pollak (1989) aborda o tema das 

memórias subterrâneas e coloca a memória das vítimas do Holocausto entre elas. O autor 

explica que, após retornarem à Alemanha e a Áustria, os sobreviventes de campos de 

concentração tiveram que se silenciar pela necessidade e encontrar uma forma de conviver 

com aqueles que assistiram à sua deportação, evitando causar neles sentimento de culpa. No 

entanto, esta atitude é reforçada pelo sentimento de culpa que as próprias vítimas podem 

sentir. Pollak explica que a administração nazista impôs aos judeus boa parte da 

administração da política antissemita. A comunidade judaica negociou com as autoridades 

nazistas “esperando primeiro poder alterar a política oficial, mais tarde "limitar as perdas", 

para finalmente chegar a uma situação na qual se havia esboroado até mesmo a esperança de 

poder negociar um melhor tratamento para os últimos empregados da comunidade (POLLAK, 

p. 3, 1989). Assim, devido a lembranças tão traumatizantes e que geram culpa, o silêncio se 

fez presente entre as vítimas como forma de proteção.  

 Pollak (1989) frisa ainda que o silêncio entre as vítimas do Holocausto se deu também 

pela falta de quem os escutasse. O autor conta que, ao retornarem a seus países, os deportados 

chegaram a encontrar uma escuta, mas rapidamente as atenções se voltaram para a 

reconstrução do pós-guerra, fazendo com que a vontade de ouvir a mensagem culpabilizante 

do que se passou nos campos de concentração acabasse. “A deportação evoca 

necessariamente sentimentos ambivalentes, até mesmo de culpa, e isso também nos países 

vencedores onde, como na França, a indiferença e a colaboração marcaram a vida cotidiana ao 

menos tanto quanto a resistência” (POLLAK, p. 1.989). Além das razões políticas do silêncio, 

Pollak ainda coloca que existem razões pessoais, como querer poupar os filhos de crescerem 

assombrados por tais lembranças. Assim, percebe-se que as vítimas apresentam grande 

dificuldade de integrarem suas lembranças na memória coletiva da nação. No entanto, quando 
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as testemunhas oculares dos horrores sofridos nos campos de concentração sabem que em 

breve desaparecerão, surge a vontade de fazer com que essa história resista ao esquecimento, 

assim como surge a vontade dos familiares de irem em busca da verdade sobre o que 

aconteceu. Associações de deportados lutaram para conservar e transmitir essa memória e, nas 

últimas décadas, o assunto vem à luz através de atrativos turísticos como o Memorial do 

Holocausto.  

 O Memorial do Holocausto é um atrativo turístico consolidado e sem dúvidas é grande 

responsável pela reconstrução da memória das vítimas do Holocausto por dar espaço para que 

seu silêncio seja quebrado e por permitir que, todos os anos, um enorme número de pessoas 

tenha contato com seus relatos, impedindo que suas memórias caiam no esquecimento 

definitivo com o passar do tempo.  

Já no Brasil, o exemplo estudado é o do Memorial da Resistência de São Paulo, 

instituição dedicada à preservação das memórias de resistência e repressão política no Brasil 

republicano e que é divulgada pelo site oficial de Turismo de São Paulo como uma das 

atrações culturais da cidade.  

Inaugurado em 1º de maio de 2008, representa os esforços tanto da sociedade quanto 

de instituições públicas em incentivar o debate sobre os períodos de governos ditatoriais no 

Brasil e sobre a conquista de direitos humanos. Através de procedimentos de salvaguarda e 

comunicação da memória de acontecimentos vivenciados em São Paulo, a instituição tem 

forte orientação educacional (BRUNO, 2010). 

Localizado no antigo prédio do Departamento Estadual de Ordem Pública e Social de 

São Paulo (DEOPS/ SP), o memorial tem sua gestão sob a responsabilidade da Pinacoteca do 

Estado e divide espaço com a Estação Pinacoteca. De acordo com Bruno (2010), esta 

coexistência institucional e espacial coloca em confronto a Estação Pinacoteca, museu de arte 

de forte expressão histórica e pública dedicado a valorização das expressões artísticas e 

culturais da sociedade, e o Memorial da Resistência, devotado a causas políticas ainda 

dolorosas para a compreensão da população e que visa denunciar e lembrar os horrores 

provenientes desta mesma sociedade. A autora coloca que raramente esta coexistência é 

encontrada.  

As exposições do memorial estão divididas em exposição de longa duração, que busca 

contar tanto a história do edifício quanto do controle, repressão e resistência relacionados a 
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ele, e exposições temporárias, que desenvolvem temas extraídos da exposição de longa 

duração.  

Visitas guiadas podem ser agendadas para grupos a partir de 10 pessoas.  No entanto, 

os monitores também ficam disponíveis para aqueles visitantes que realizam visitas 

espontâneas e que queriam informações mais aprofundadas sobre a exposição.  

Para entender a dinâmica e conteúdo passado pelos monitores, foi solicitado que um 

deles, durante uma visita espontânea, realizasse uma breve explicação sobre o prédio e sobre a 

exposição. O monitor, que é historiador, mas não quis ser identificado e não permitiu a 

gravação de sua fala para posterior transcrição na integra, iniciou a explicação contando a 

história do prédio em que o memorial se encontra. Inaugurado em 1914 no Largo General 

Osório como consequência da ascensão do café em São Paulo, o prédio tinha como finalidade 

abrigar escritórios e armazéns da Companhia Estrada de Ferro Sorocabana e possuía a 

suntuosidade característica das obras do arquiteto Ramos de Azevedo. Anos depois, a 

Companhia Sorocabana muda para a recém entregue Estação Julio Prestes, onde hoje se 

encontra a Sala São Paulo, deixando o prédio do Largo General Osório para a Secretaria de 

Segurança Pública a partir de 1935. Em 1942, o governo do Estado Novo instala ali o 

DEOPS.  Segundo o monitor, o DEOPS ganhou força nos dois períodos ditatoriais pelos quais 

o Brasil passou: o Estado Novo e o Regime Militar, que foram os períodos em que o prédio 

mais recebeu presos. O DEOPS funcionou ali até 1983, quando passou a sediar a Delegacia 

do Consumidor. Em 1998, foi transferido para a Secretaria de Estado da Cultura e, em 1999, 

foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e 

Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT) que, após realizar obras de restauração, 

instalou em 2002, em parte do prédio, o Memorial da Liberdade.  

No entanto, o monitor diz que a instalação do Memorial da Liberdade foi uma 

estratégia para apagar a memória do que aconteceu no prédio durante os períodos das 

ditaduras, o que se deu sobretudo através de sua descaracterização durante reformas. Graças 

ao apelo dos ex-presos, que queriam transformar o prédio em um verdadeiro local de memória 

e resistência onde sua versão da história pudesse ser contada, a parte do prédio que era 

dedicada ao Memorial da Liberdade deu lugar ao Memorial da Resistência, o que aconteceu 

em 2008 com a ajuda de grupos de direitos humanos. 

Os ex-presos, de acordo com o monitor, foram convidados a participar da elaboração 

do memorial, que foi concebido fisicamente de acordo com a lembrança que eles tinham do 
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local. Uma primeira sala apresenta os diferentes usos do edifício e fala sobre a estrutura do 

DEOPS. A próxima apresenta uma linha do tempo que mostra a oposição entre repressão do 

Estado e a resistência do povo em todos os períodos da história republicana do Brasil até 

2008. As salas seguintes formam um conjunto prisional composto por 4 celas. A primeira 

delas relata o processo de implantação do memorial. A segunda é uma homenagem aos presos 

desaparecidos em virtude de ações do DEOPS. A próxima é uma tentativa de reconstituição 

do ambiente em que os presos viviam, apresentando colchões no chão e inscrições feitas pelos 

ex-presos nas paredes. Apesar da prisão ter sido usada tanto no período da ditadura de Vargas 

quanto durante o Regime Militar, foi escolhida a reconstituição relativa ao período mais 

recente. A última cela apresenta um áudio com o relato de 7 ex-presos que contam suas 

lembranças do dia a dia na prisão. Apesar de transmitirem aos visitantes as atrocidades 

cometidas no local, seus relatos dão ênfase a solidariedade e fraternidade entre os que ali 

estavam, o que foi fundamental para sua sobrevivência.   

 

Figura 6 – Memorial da Resistência 

 

 

O monitor diz que a memória da ditadura sofre tentativas de ser apagada até hoje, e 

que se houvesse mais diálogo sobre o assunto, talvez não haveria atualmente um número tão 

grande de pessoas pedindo pelo retorno de regimes ditatoriais. Para ele, a falta de diálogo 
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sobre o assunto acaba naturalizando os horrores que aconteceram no período da repressão. Ele 

conta ainda que, em média, o memorial recebe cerca de 75 mil pessoas por ano, que levam 

cerca de 1 hora e meia para visitar todo o espaço e que, durante a semana, o público principal 

é composto por estudantes, que fazem as visitas em grupos de até 60 pessoas. No entanto, ele 

percebe também visitantes de fora da cidade e inclusive de fora do país, não sabendo precisar 

números. Ele vê o memorial como importante atrativo turístico da cidade e acredita que dar 

visibilidade ao local através do Turismo Cultural pode fazer com que o espaço seja melhor 

aproveitado, pois fará com que a mensagem que o local quer transmitir atinja mais pessoas. 

Para ele, os museus são locais ainda muito elitizados e o maior desafio do memorial é o de 

atrair públicos variados.  

De acordo com o Relatório Anual Consolidado da Associação Pinacoteca Arte e 

Cultura (APAC), em 2016 o Memorial da Resistência recebeu 71.321 visitantes. Deste 

número, 12.574 visitas foram mediadas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino 

fundamental, médio, técnico e universitário) e 8.454 foram mediadas para público 

diversificado. Além disso, houve atendimento educativo para 1.036 pessoas portadoras de 

necessidades especiais. As demais visitas foram feitas de forma espontânea. Não há 

informação a respeito do número de visitantes de fora da cidade, estado ou país.  

Além das visitas espontâneas e mediadas por educadores, o memorial propõe diversos 

programas voltados à preservação da memória. Um deles é a coleta de testemunhos que, 

segundo o site oficial do memorial, tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre a 

história do DEOPS a partir do registro de testemunhos de ex-presos e perseguidos políticos e 

de familiares de mortos e desaparecidos. Estes testemunhos estão à disposição para quem 

quiser consultá-los e dão subsídios para que a exposição de longa duração siga sendo 

renovada. Outro programa desenvolvido pelo memorial é o chamado Lugares de Memória, 

que busca aumentar o alcance preservacionista do local através da identificação, inventário e 

musealização dos lugares de memória da resistência e da repressão política do estado de São 

Paulo. Os projetos deste programa abordam temas como a educação para os direitos humanos 

por meio do patrimônio e da resistência em São Paulo (MEMORIAL DA RESISTENCIA DE 

SÃO PAULO, 2017).  

Visando reconstruir a memória das vítimas da repressão em São Paulo, o memorial 

oferece também uma série de ações educativas e culturais. A ação educativa tem como 

objetivo desenvolver atividades que levem a reflexão e a formação de cidadãos críticos e 
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sensibilizar sobre temas como cidadania, democracia e direitos humanos. Visa ainda dialogar 

com os demais equipamentos culturais e com a comunidade no entorno do memorial. Estas 

atividades abrangem visitas educativas, encontros com educadores e guias de turismo, 

encontros de aprofundamento temático, cursos intensivos de Educação em Direitos Humanos, 

rodas de conversas com ex-presos políticos, projeto de acessibilidade para públicos com 

deficiência, entre outros. Já a ação cultural busca também refletir sobre a história política 

brasileira através da discussão de acontecimentos do passado relacionados à atualidade, 

colaborando com a formação dos cidadãos e de uma cultura em diretos humanos. Para isso, 

oferece seminários, palestras, sessões de filmes entre outras atividades (MEMORIAL DA 

RESISTENCIA DE SÃO PAULO, 2017).  

Assim, percebe-se que, além do esforço em dar espaço para que as vítimas e familiares 

possam contar suas histórias, existe grande engajamento do memorial com seu entorno e com 

a comunidade no intuito de democratizar a informação a respeito dos períodos de repressão 

em São Paulo e de gerar discussão e formação de opinião crítica a respeito do tema.   

Ansara (2009) coloca que, apesar da ditadura militar ter sido tema de pesquisa de 

muitos historiadores, não se encontra muitos estudos específicos sobre a memória coletiva da 

repressão no Brasil, o que mostra a importância do trabalho que vem sendo realizado pelo 

Memorial da Resistência.  

Os dois exemplos de grupos citados anteriormente – as vítimas do Holocausto e da 

repressão política em São Paulo - têm em comum o fato de testemunharem lembranças que se 

opõem à memória nacional. “Essas lembranças são transmitidas no quadro familiar, em 

associações, em redes de sociabilidade afetiva e/ou política. (...) são zelosamente guardadas 

em estruturas de comunicação informais e passam despercebidas pela sociedade englobante “ 

(POLLAK, p. 1989). No entanto, através do Memorial do Holocausto e do Memorial da 

Resistência, suas histórias deixam de ser subterrâneas e vêm à tona, tendo no Turismo 

Cultural uma ferramenta que motiva e atrai os visitantes, evitando que a história de grupos 

que sempre estiveram à margem da história oficial caia no esquecimento.  

Assim como as vítimas do Holocausto e da repressão política em São Paulo, a FEB 

também se caracteriza como grupo desvalorizado cuja memória coletiva está à margem da 

memória nacional. Porém, diferente do Memorial do Holocausto e do Memorial da 

Resistência, que se tornaram lugares de memória que atraem grande público, os museus e 

monumentos em homenagem à FEB sofrem com o descaso.  Apesar da relevância de cada um 
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deles, a Casa da FEB foi escolhida como objeto de estudo devido à grande importância que 

tem para a preservação da memória coletiva do grupo. Sede da ANVFEB, o local sempre deu 

espaço para a convivência entre os veteranos e demais associados, visando reforçar a 

identidade dos ex-combatentes. Apesar disso, o local tem um histórico de luta e para seguir 

existindo, visto que passa por continuas dificuldades financeiras que são agravadas pela 

diminuição constante do número de associados. 

  Pode-se concluir que a falta de interesse da população pela FEB se deve ao pouco 

conhecimento sobre o grupo, cuja história foi levada ao esquecimento por interesse dos 

grupos dominantes como já visto neste trabalho.  No entanto, Calikevstz (2017) chama 

atenção ao fato de que muitas instituições perdem seu caráter transmissor por manterem suas 

estruturas tradicionais de espaços de memória que já não atraem mais os visitantes como 

antes. Dentre estas instituições ela identifica os museus militares ligados à FEB.  

Além disso, outros pontos também influenciam nesta falta de interesse. Ao acessar o 

site oficial da Casa da FEB em busca de mais informações sobre o local, percebe-se que ele é 

bastante defasado e não traz as informações básicas para que um potencial visitante possa 

entender do que o local se trata.  Também não há informações de endereço e telefone para 

contato. Já no site da ANVFEB, chamado de “Portal da FEB”, é possível encontrar uma série 

de artigos, curiosidades e notícias relacionadas a história da FEB. Há relatos da vida de 

pracinhas vivos ou não e contribuições de parentes ou conhecidos dos veteranos. O site 

colaborativo apresenta uma reconstrução coletiva da vida dos ex-combatentes. Neste site é 

possível encontrar mais informações sobre a Casa da FEB, como a história de seu surgimento, 

endereço, horários de visitação e telefones para contato.  

O Portal da FEB também traz eventos relacionados ao grupo como lançamento de 

livros, filmes e comemorações que acontecem em todo o país. Pela descrição dos eventos,  

dos quais muitos realizados na Casa da FEB, nota-se que eles são sempre voltados para o 

público do meio militar, parentes dos veteranos, jornalistas ou pesquisadores do assunto. Não 

há referências a eventos ou projetos educativos para o público em geral ou que busquem 

interagir com a comunidade.  

 Conforme relatos dos professores de História apresentados anteriormente, estes 

profissionais acreditam que o turismo pode ajudar na valorização da história, preenchendo 

lacunas deixadas pela educação formal de forma lúdica e interativa. Visto que a maior parte 

do público geral entrevistado não conhece a FEB, que os professores de História entrevistados 
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têm conhecimento superficial sobre o assunto e dizem que o material didático possui pouco 

conteúdo sobre o grupo, seria de extrema importância que a não só a Casa da FEB, mas todos 

os museus em homenagem à FEB espalhados pelo país, oferecessem ações educativas e 

culturais para passar adiante a história do grupo. À exemplo do Memorial do Holocausto e do 

Memorial da Resistência, seria interessante a existência de tours guiados por monitores no 

intuito de enriquecer as visitas. Encontros com educadores e guias de turismo com objetivo de 

dar a eles subsídios sobre o tema, rodas de conversas, contação de histórias, cursos intensivos 

são algumas das estratégias utilizadas por ambos os memoriais estudados e certamente seriam 

úteis à Casa da FEB.  

Claramente a implantação de projetos educativos e culturais, assim como a divulgação 

do espaço para atrair mais visitantes, dentre eles turistas, requer recursos financeiros, 

problema que a Casa da FEB enfrenta ao longo de toda sua história. No entanto, em entrevista 

por e-mail feita com Breno Amorim, Presidente da ANVFEB, percebe-se que, apesar das 

dificuldades enfrentadas, a Casa da FEB vem resistindo e buscando colocar em prática ações 

de modernização e diversificação de atividades no intuito de garantir novas construções 

identitárias.   

Breno diz que a Casa da FEB recebe em sua maioria visitas avulsas e espontâneas e 

que não são oferecidas ainda visitas guiadas como atividade regular. Mas mediante 

agendamento, o local está à disposição para receber grupos de estudantes ou outros grupos de 

interesses. As visitas podem ser assistidas pela equipe de historiadores e especialistas em 

artefatos da II Guerra Mundial. Não foram informados número médio de visitantes ou seu 

perfil mais detalhado. 

Breno conta que a instituição acredita e incentiva todas as iniciativas relacionadas a 

utilização do Turismo Cultural como ferramenta para aumentar as visitas à Casa da FEB e, 

consequentemente, para ajudar a preservar a memória do grupo. Nesse sentido, conta que é 

possível realizar um roteiro completo para grupos de visitantes que inclua o Monumento aos 

Pracinhas, o Museu Conde de Linhares que, segundo ele, possui uma impressionante coleção 

de material bélico, e à Casa da FEB, onde é possível dar uma perspectiva mais próxima do 

que foi a participação do Brasil na II Guerra Mundial. 

 Hoje a Casa da FEB abre para o público apenas às terças e quintas-feiras, das 13 às 17 

horas. A redução do tempo de visitação faz parte das medidas de contenção de gastos 

adotadas pela instituição (G1, 2015). Ingressos não são cobrados dos visitantes como forma 
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de arrecadação de verba para manutenção, mas Breno diz que a instituição pretende 

incrementar alguns aspectos do museu como a parte multimídia e a loja para então poderem 

implementar a cobrança de entradas.  

 Como já citado, para Nora (1993), quanto menos a memória é vivida do interior, mais 

ela precisará de suportes exteriores e de referências tangíveis. Com a morte dos últimos 

veteranos, esses suportes serão fundamentais para que a memória da FEB siga existindo. 

Como o autor explica, o sentimento de continuidade torna-se atrelado ao local, e por isso a 

importância da Casa da FEB e dos demais museus em homenagem ao grupo.   

Para que a Casa da FEB se consolide como um lugar de memória é necessário que, 

como coloca Nora (1993), exista uma intenção memorialista que garanta sua identidade. A 

memória da FEB deve ultrapassar as barreiras de um grupo restrito para poder estar em 

constante evolução, ser espontânea, estar suscetível a todo tipo de uso. Para tanto, ela deve 

seguir deixando de lado as configurações tradicionais de museu visando dialogar com os 

novos públicos. Deve buscar diversificar suas atividades no intuito de atrair visitantes e 

manter sua função transmissora. Ao utilizar novas formas de abordagem, o local passará a ser 

mais valorizado pela população e, consequentemente, pelos turistas, que virão em busca de 

experiências únicas e autenticas.  

 Assim, é possível dizer que, a exemplo do Memorial do Holocausto e do Memorial da 

Resistência, consolidados como atrativos turísticos culturais, o incentivo ao Turismo Cultural 

através da utilização do patrimônio histórico se mostra uma ferramenta importante para a 

reconstrução e preservação da memória da FEB.  
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5  CONCLUSÃO  

 

Estre trabalho surgiu da motivação de entender se a desvalorização sofrida pela FEB 

após o retorno do grupo ao Brasil, ao final da II Guerra Mundial, tem impacto sobre o que se 

sabe sobre o grupo hoje. Visou ainda identificar o que se sabe sobre a FEB hoje entre o 

público em geral e entre professores de História da cidade de São Paulo e também apresentar 

casos em que o Turismo Cultural, através da utilização do patrimônio histórico, tenha sido 

utilizado como instrumento de reconstrução e preservação da memória de grupos 

desvalorizados cujos modelos possam ser aplicados à FEB. 

Foi visto que as mudanças na sociedade, influenciadas pela globalização e revolução 

tecnológica, trouxeram a necessidade de novas formas de lazer e turismo, havendo um 

crescimento nas buscas de experiências turísticas e culturais autênticas como alternativa às 

opções massificadores de turismo disponíveis. Assim, cresceram e se desenvolveram as 

atrações associadas as guerras, que proporcionam profunda imersão na história e são 

utilizadas como forma de preservação do patrimônio histórico e cultural de certas localidades. 

Além disso, notou-se que, além dos museus, memoriais e monumentos ao redor do mundo 

que guardam a memória da II Guerra Mundial, existem também aqueles que contam as 

memórias traumáticas de grupos desvalorizados cujas histórias ficaram à margem da versão 

oficial.  É o caso das vítimas do Holocausto na Europa, dos perseguidos pelos regimes 

ditatoriais no Brasil e também da Força Expedicionária Brasileira.  

Esta pesquisa mostrou que o surgimnto da FEB foi um projeto político e militar criado 

para garantir que o governo vigente atingisse objetivos como a modernização do Exército 

Brasileiro, a construção de uma imagem para o pós-guerra desvinculada do modelo autoritário 

do Estado Novo e a tentativa de transformar o Brasil em uma potência emergente no cenário 

internacional.   Para isso, foram enviados à Itália milhares de soldados com pouco ou nenhum 

preparo para o combate, que sofreram todo tipo de dificuldade ao longo do conflito. Com a 

vitória dos Aliados e o fim da guerra, houve esforço e investimento por parte do governo e do 

Exército na construção da imagem dos expedicionários como heróis e de sua inclusão na 

memória nacional brasileira. No entanto, este projeto já estava fadado ao abandono desde o 

início, visto que a FEB havia sido desmobilizada antes mesmo de chegar ao Brasil, o que foi 

feito no intuito de garantir a hierarquia do Exército e de não acelerar a queda do Estado Novo. 

Esta rápida desmobilização causou traumas e ressentimentos nos ex-combatentes, que 
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sofreram com a total falta de apoio das instituições que deveriam apará-los. Após ter 

oferecido a vida pela pátria, a gratidão e o reconhecimento pelo dever cumprido esperados 

pelos veteranos deu lugar a injustiça material e simbólica. Assim, fica claro o enquadramento 

da memória por parte dos detentores de poder quando houve a tentativa de incluir a FEB na 

memória nacional brasileira e, em seguida quando a FEB é colocada no esquecimento no 

intuito de manter o status quo.  

Mesmo com a sequência de desvalorizações sofridas, os veteranos resistiram ao 

organizarem as associações de ex-combatentes, que tinham como objetivo suprir as lacunas 

deixadas pelo governo e Exército, mas que acabaram por se tornar locais de guarda de 

memória. Destaca-se a Casa da FEB, que foi concebida como uma tentativa de manter a 

identidade do grupo e sua memória coletiva. No entanto, assim como outros espaços 

destinados a preservar a memória do grupo, a Casa da FEB luta para se manter aberta devido 

a morte dos veteranos e a falta de interesse em novos públicos pelo local.  

  Através da pesquisa realizada com o público geral da cidade de São Paulo, foi 

possível concluir que a maior parte dela não sabe nada sobre a FEB atualmente graças à série 

de desvalorizações sofridas pelo grupo, que teve sua memória jogada ao esquecimento. 

Percebeu-se que mesmo entre os que se interessam pela história da II Guerra Mundial, este 

interesse não é colocado em prática através da visitação de atrativos relacionados ao tema. 

Este interesse tampouco quer dizer que haja conhecimento sobre os pracinhas. Concluiu-se 

também que a maior parte das visitas a atrativos relacionados à guerra são feitas na Europa, o 

que mostra que existe uma demanda interessada neste tipo de atrativo, mas que não há 

valorização ou incentivo para este tipo de visitação no Brasil. Dentre os entrevistados que 

disseram conhecer a FEB, as respostas obtidas mostram que o conhecimento é superficial e 

raramente aborda o tema da desvalorização do grupo.  

O desconhecimento da FEB por parte da população da cidade de São Paulo é 

compreensível ao ser constatado que os professores de História têm conhecimento superficial 

sobre o assunto. Eles dizem que o material didático utilizado fala muito pouco sobre o grupo e 

ainda de maneira rápida e não aprofundada. Esta falta de conteúdo nos materiais didáticos 

pode ser mais uma evidência do enquadramento da memória e da hegemonia imposta pelos 

grupos dominantes, que buscaram garantir o consenso da população ao manipularem a 

história do grupo para que não houvesse conturbação da hierarquia do Exército ou oposição 

ao Estado Novo. Percebe-se então que a educação formal foi utilizada como instrumento 
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ideológico cujas consequências podem ser vistas até hoje através do desconhecimento e 

desvalorização da FEB e fica clara a importâcia da elaboração de políticas de memória que 

visem transmitir o que a história oficial imposta pelas forças dominantes ocultou.  

Ao estudar os casos do Memorial do Holocausto, em Berlim, e do Memorial da 

Resistência, em São Paulo, foi possível perceber que estes patrimônios históricos são 

verdadeiros lugares de memória por buscarem dar suportes exteriores e referências tangíveis 

para que a memória dos grupos aos quais eles tratam siga existindo com o passar do tempo. 

Ao se darem conta do interesse que despertavam, os memoriais passaram a investir no 

Turismo Cultural, que feito de maneira planejada pode trazer benefícios para a econômica 

local, promover a preservação e a conservação dos atrativos e ainda impulsionar a função 

transmissora destas instituições, que através de novas técnicas e tecnologias se moldam às 

novas realidades, fazendo com que a memória dos grupos adquira novos sentidos para os 

visitantes.    

 Percebeu-se que todas as estratégias utilizadas pelo Memorial do Holocausto e da 

Resistência, no que diz respeito a utilização do Turismo Cultural para a recontrução da 

memória, seriam eficazes se aplicados à Casa da FEB. No entanto, as dificuldades financeiras 

sofridas pela instituição se colocam como barreira para a rápida implantação de inovações e 

modernizações. Apesar disso, a Casa da FEB mostra que segue resistindo ao aceitar o desafio 

de utilizar os recursos que tem em mãos para tentar atrair novos públicos. Estes novos 

visitantes terão a oportunidade de compreender e se identificar com a história do grupo, 

transformando assim a Casa da FEB em um lugar de memória.  

 Este trabalho não teve o intuito de concluir as considerações aqui explanadas, mas sim 

de proporcionar debates e discussões sobre a memória da FEB e sobre o Turismo Cultural 

como instrumento de valorização e reconstrução da memória de grupos desvalorizados, tema 

ainda muito pouco explorado.  

 Como limitações, este trabalho não completou o número total de pesquisas 

quantitativas com o público geral conforme cálculo amostral, e tampouco foi possível aplicar 

as entrevistas com o público de outras cidades ou estados. A análise do conteúdo dos livros 

didáticos de História utilizados pelos professores desde o período do Estado Novo até os dias 

atuais levaria a um melhor entendimento da alteração do discurso oficial sobre a FEB a longo 

do tempo. A visita aos demais museus em homenagem a FEB permitiria traçar um melhor 

panorama da situação destas instituições e de como o Turismo Cultural pode ajudá-las. O 
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aprofundamento desses pontos certamente trará resultados interessantes para futuras 

pesquisas.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO COM O PÚBLICO GERAL DA 

CIDADE DE SÃO PAULO 
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APÊNDICE B -TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM PROFESSORES DE 

HISTÓRIA DA REDE PÚBLICA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

ENTREVISTA 1 – Maria Piedade Silva, realizada em 06/05/2017 

Vamos lá então. Vou pedir para você falar seu nome completo e sua idade. Pode falar.  

Maria da Piedade Silva, 67 anos  

Certo. E qual que é a sua formação? 

Eu sou formada em História e sou formada em Direito.  

Certo. E há quanto tempo que você leciona?  

30 anos  

30 anos? E hoje, quantas aulas que você dá por semana?  

Hoje ou antes?  

Hoje, hoje em dia.  

Ah, hoje eu dou por semana ... são 28 aulas.  

28 aulas, certo. E.. bom, você dá aula nas escolas públicas do Estado, ne? Você dá aula 

em alguma escola particular também? Ou já deu?  

Não.  

Certo, sempre no Estado ne?  

Isso.   

Bom, além de história, você dá aula de outras disciplinas, ou já deu?  

Geografia e Filosofia.  

 

Certo. Hoje, pra quais séries que você leciona?  
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Hoje eu estou lecionando para o ensino fundamental, sétimas e oitavas séries.  

E você já lecionou para o ensino médio também, né?  

Já.  

Certo, então a gente falar aqui um pouco focado, a respeito do ensino médio, tá certo?  

Tudo bem.  

Bom, é, porque você está nessa área? De história?  

Ah, porque quando eu fui fazer a faculdade eu era apaixonada por história. E aí eu, assim que 

eu comecei a faculdade eu já comecei a lecionar, né. E eu acho que eu fiquei todos esses anos 

porque eu sou mesmo apaixonada por história.  

Certo. Você sempre gostou do assunto ne. Perfeito. E bom, você acha que o seu trabalho 

como professora de história, ele é importante e ele dá resultado?  

É, muito importante. Eu acho que dá resultado sim.  

Certo. E, bom, pra você, qual é a importância da história pra formação dos seus alunos?  

Acho que é pra entender o mundo. Entender como, né, as coisas funcionam. A economia, a 

política né, pra entender como as coisas funcionam.  

Bom, como... pensando no ensino médio ne, como que a II Guerra Mundial ela é aborda 

na disciplina e nas suas aulas.  

O que ocorreu né, realmente. Os fatos, eu conto os fatos.  

E a história da Força Expedicionária Brasileira, ela é abordada em sala de aula?  

É.  

Como que você aborda isso para os seus alunos, em que momento e como que eles 

reagem?  

Ah, acho que pacificamente, eles não tem assim um, uma atitude, né, assim, vamos 

supor........não tem muita compreensão, sabe, dos acontecimentos, mas eu abordo, quanto eu 

to falando das guerras, né, eu abordo também no Brasil, quando eu falo do período de Getúlio 

Vargas, né, ai eu abordo também esse período da Força expedicionária Brasileira.  
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E, é, normalmente, qual o material que você usa em sala de aula, para o ensino médio, 

pra ensino de história, livros? 

Ó, eu uso livros didáticos oferecidos pelo Governo do Estado e eu uso também jornal, né, 

pode ser revista, eu peço pra fazer trabalho, fazer recorte, fazer um painel, né, e no livro 

também, e eu peço pra eles fazerem pesquisa também na internet.  

Certo, e nesses materiais que você usa, sobretudo nos livros didáticos, você encontra 

alguma coisa sobre a FEB, sobre a Força Expedicionária?  

Muito pouco, nos livros didáticos quase não aborda não.  

Você já chegou a ver alguma menção alguma vez?  

Já, principalmente nos livros mais antigos né, quando eu dava aula mais no início, lá nos anos 

80, assim né, mas ultimamente os livros não estão abordando quase nada não.  

Então o que você trata em sala de aula é mais o que você traz e não o que você acha nos 

livros?  

É, não é o que eu acho nos livros não, é o que eu vou pesquisar pra eles.  

Você acha que esse tema da Força Expedicionária Brasileira é importante pra ser 

tratado em sala de aula?  

Eu acho. Eu acho que é importante sim, tem que falar da, assim, do Brasil, da atuação, né, da 

situação política do Brasil, social. Tem que falar.  

E você acha que esse assunto é importante pra formação e pra valorização da identidade 

nacional brasileira?  

É, é, é importante sim, né, porque a gente tem que ver os outros países, como que eles atuam, 

né, e a gente aborda o Brasil também, que apesar de o Brasil ser um país pacífico né, mas é 

necessário... é necessário que o país, né, atua nessa área na Força Expedicionária Brasileira.  

Você acha que o turismo pode ajudar no reconhecimento e na valorização da história? 

Muito, pode sim, porque normalmente, o turista, ele já tem interesse, sabe, então ele é turista 

porque ele tá interessado na história né. Então eu acho que é muito importante.  
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E você conhece, você lembra assim de cabeça algum lugar em que o turismo esteja 

ajudando a motivar o aprendizado da história?  

Algum lugar em que o turista esteja motivando?  

Que o turismo esteja ajudando a motivar, algum monumento, algum lugar específico, 

algum atrativo turístico. 

Você fala da história em geral?  

Isso. 

Ah sim, aqui em São Paulo mesmo tem lá no centro né, tem acho que todo final de semana, 

tem os órgãos que circulam né, mostrando os monumentos históricos, sabe, e no interior 

também, no interior também tem muitos lugares que eles mostram né, os lugares históricos.  

E por último, pra gente terminar, você acha que o turismo ele pode ajudar a reconstruir 

a história de grupos desvalorizados?  

Pode, claro, claro que pode, né. Apesar de que o turismo ele é feito por uma classe social 

mais, mais bem informada, né, mas ele pode incentivar sim, pode incentivar as classes sociais 

menos favorecidas né, a atuar , a ser atuante, mais participativa né, porque inclusive esse 

turismo que é feito aqui na cidade de São Paulo, ele é muito baratinho, sabe, não dispende 

assim de muita economia não e, eu acho que o que tá faltando ai é o conhecimento das classes 

sociais mais baixas né, se elas não tem conhecimento elas não vão em busca né. Então aí acho 

que é isso que é a falta de interesse. Se o turismo incentivar eu acho que vai chamando mais 

pessoas pra participar. 
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ENTREVISTA 2 – Daniel da Lapa, realizada em 08/05/2017 

Vou pedir pra você falar seu nome completo e sua idade.  

Tá. Me chamo Daniel Dallacqua e tenho 29 anos.  

Certo. E qual é a sua formação?  

É.…, sou formado em História pela Universidade Federal de São Paulo e Mestrado pela 

mesma Universidade.  

E quanto tempo que você leciona e quantas aulas que você dá atualmente?  

Fazem 8 anos que eu dou aula, dou aula desde 2010, e esse ano eu tenho uma média de 40 

aulas.  

40 aulas?  

Sim. Semanais, né.  

Ok. E você também dá aula em escolas particulares, ou já deu, ou sempre na rede 

pública?  

Não, é, eu nunca dei aula em escolas particulares, né, eu sempre dei aula no Estado e na 

Prefeitura. Mas eu dei aula em escola de reforço, escola de aula particular mesmo.  

Ah certo, então você chegou a dar aula, né, em particular? 

É eu dou aula ainda, né. Quando precisa de aula eu sou chamado.  

Certo. E hoje para que séries você leciona?   

Hoje, é, especificamente mudou, eu estava trabalhando a noite, na prefeitura, e eu trabalhava 

com o EJA a noite. Só que agora eu to como professor de informática educativa na prefeitura 

né, então eu peguei do 1º ao 9º ano. Desde a primeira série, do fundamental I, até o 9º. Tenho 

todas as séries. E no Estado eu ainda tenho um primeiro colegial. 

Certo, no estado então você dá pro Ensino Médio? 

É.  

Bom, e porque que você está nessa área?  
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Ah porque eu gosto. Eu gosto da dinâmica do trabalho, né. Por mais que não seja às mil 

maravilhas, né, há várias dificuldades aí, estruturais, mas no geral me agrada, me agrada a 

dinâmica de estar em sala de aula, e a facilidade de conversar com os alunos sabe, de abordar 

temas que a gente acha relevante né, ou mesmo uma conversa informal eu gosto da dinâmica 

da sala de aula entendeu? Por mais que as vezes uma sala ou outra não esteja legal, daqui a 

pouco você já tá em outra, e em outra, enfim, e é uma profissão que me agrada sobretudo. 

Acho que eu tenho um contato importante com a rapaziada, com a molecada.  

Ok, e... bom, você acha que o seu trabalho ele é importante e que ele dá resultado?  

É, depende do resultado que a gente está falando, né. Acho que essa é uma questão bem 

relativa né, se você pensar em resultado de números e provas né que eles fazem mesmo no 

Estado e na Prefeitura, tem SARESP e tal, em relação a esses índices eu não sei te responder, 

né. Mas minimamente pelo que eu acredito que seja importante, que é o que faz a gente 

continuar dando aula no estado e na Prefeitura mesmo né, é despertar o mínimo de 

consciência coletiva mesmo, de consciência social ne, de tentar fazer o aluno entender ali o 

contexto que ele tá inserido né, como que as coisas funcionam no mundo, as disputas aí e tal. 

Eu acredito que sim, acredito que sim né. É claro que não é cem por cento. Na verdade, são 

bem poucos por cento que a gente consegue despertar um sentimento crítico mesmo né, e 

quando a gente consegue isso é interessante, é gratificante mesmo.  

Certo. E pra você, qual é a importância da História pra formação dos alunos?  

É. Não precisa nem falar né. Vou puxar aqui brasa pra minha sardinha né. É fundamente né, 

não tem como você querer ter noção de mundo sem entender o que se passou né, o porquê que 

as coisas estão assim como estão hoje em dia né, tudo é reultado de um processo anterior, de 

vários processos anteriores, então eu acho fundamental. Assim, é claro que na sala de aula 

hoje em dia é difícil você..., na verdade acho que é até errado você se prender ao conteúdo né, 

História pela História. Muitas vezes eu mesmo, eu critico muita coisa ali, eu sigo mais ou  

menos o cronograma, né, é.… que é dado assim nos PCNs, nos parâmetros nacionais pelo 

estado, e aí alguns conteúdos você realmente se pergunta, você fala pô, mas realmente né 

cara, pra que o moleque vai ter que saber, e minimamente você acaba tentando pegar algo 

daquilo que vai fazer algum sentido pra ele, mas muita coisa não faz.  

Certo. Agora vamos focar um pouquinho no ensino médio, tá. Você conhece a Força 

expedicionária Brasileira, e se você conhece, o que que você sabe sobre ela?  
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Conheço. Tá falando da FEB da II Guerra?  

Isso, exato.  

Sim, é, conheço. Eu falo, assim, para os alunos da FEB né, normalmente ela tem em livros 

didáticos, né. Esses dias mesmo eu estava foleando um livro e tinha uma foto dos pracinhas e 

sempre tem também a foto clássica do escudinho deles né, que é a cobra fumando né.  

Exato. É, isso eu ia mesmo perguntar, ia ser a próxima pergunta, se a história da Força 

Expedicionária Brasileira ela é abordada em sala de aula e em que momento e como que 

os alunos reagem, se eles se interessam, demostram interesse, se já sabiam sobre isso 

antes ou não, é novidade... 

 Aham. Então, no geral eu acho que pra eles é uma novidade, né. Eles perguntam mesmo, por 

exemplo, agora nos nonos anos ... é, assim, você tá falando de ensino médio. Por exemplo, 

aqueles conteúdos do Século XX né, desde a I Guerra até enfim, o Século XX, a gente trata no 

9º ano né, que é o último século que se trabalha no 9º ano e aí isso retoma no 3º ano do ensino 

médio. Então eu to tratando isso com eles no 9º ano, agora eu acabei de tratar com eles da I 

Guerra, estamos entrando em revolução Russa tal, e aí eles se interessam por saber a 

participação do Brasil né. Pela guerra mesmo. E aí normalmente quando eu falo da FEB eu 

faço uma comparação né, um paralelo falando que a participação do Brasil na I Guerra ela foi 

bem menos efetiva do que na segunda, né, pois na segunda os pracinhas eles de fato lutaram 

na Itália contra o exército nazista né, que era um exército de peso né, e aí eles ficam bem 

interessados mesmo sabe, é engraçado até, desperta um pequeno ufanismo.  

Então eles demonstram interesse, né.  

É, exatamente.   

Certo. É, normalmente, pro ensino médio, no Estado, em sala de aula você usa que 

material didático?  

Então, com eles, assim, pra tratar da segunda guerra, normalmente eu passo filmes, pra 

ilustrar mesmo, pra eles verem algumas cenas de terror mesmo pra entender como era aquele 

contexto de destruição, então eu trabalho alguns filmes com eles, as vezes alguns filmes mais 

Hollywoodianos, O Resgate do Soldado Ryan que é bem, bem Hollywoodiano mas assim, eu 

gosto do início sabe, que que mostra que ia haver ali a invasão tal né, da Europa... é.… filmes, 

ah... não acabo trabalhando mais muita coisa não, Mariana. Porque eu sinto que até no 
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terceiro ano eles têm assim uma carência muito grande de entender o que a gente tá falando, 

sabe, tipo, concretamente, assim é.… ah, Europa, sabe, a frente ocidental e a frente oriental, 

mas pra eles é muito abstrato isso sabe, então eu acho fundamental, mesmo terceiro ano, 

segundo, primeiro, sempre levar um mapa. 

Ah sim, dar uma ilustrada, né. 

É, é pra situar mesmo.  

É, e livro didático, você usa qual normalmente, é fornecido pelo Estado, você usa alguma 

outra coisa?  

Então, eu uso o livro na sala de aula, né, o básico, a gente acaba trabalhando o livro e a 

apostila né. A apostila que o Estado fornece, é, assim, há críticas em relação a ela, né, só que 

pra mim ela é bastante útil como caderno de atividades, sabe. É um caderno de atividades 

mesmo né, então tem perguntas ali, tem imagens, tem mapas, tem fotos. Então tem uma série 

de coisas ali que vai fazer o aluno trabalhar de diferentes formas né. Assim, não dá pra você 

entregar a apostila na apostila e falar “faz aí”, tipo “hoje a gente vai começar a II Guerra, abre 

a apostila e faz aí”, porque ali não tem nenhum conteúdo teórico né, assim pra embasar ele. 

Mas por isso que a gente conversa também em sala de aula, eu passo texto, passo o filme, levo 

texto pra eles lerem sobre o assunto.  

Certo, então tem muita coisa que você que traz, que não tá no material que é fornecido e 

que você que tem que trazer.   

Ah, tem que levar né, porque a apostila é um caderno de atividades né. O livro didático acaba 

ajudando bastante, mas assim, também não dá... o livro, eu acabo usando ele mais 

pontualmente porque eu passo questões pra eles pesquisarem no livro, então são questões que 

eu sei que as respostas estão no livro. Porque fazer de repente eles juntarem assim pra ler o 

livro ou ler o livro com eles numa leitura conjunta é praticamente impossível sabe.  

Certo, e você falou que você encontrou material sobre a FEB nesses livros usados, né. 

Você encontra com frequência, tem bastante informação, ou é um conteúdo resumido, o 

que que você encontra da FEB nesses materiais?  

Então, com frequência. Dificilmente acho que eu peguei um livro do assim, tanto 

fundamental... esse que eu tava foleando era do fundamental que eu estava foleando era do 9º 

ano. Dificilmente eu peguei um livro de história do século XX que falava da II Guerra e não 
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falava da FEB. Eles tratam sim. Normalmente não passa de uma página, o conteúdo, né, tá ali 

explicando o que é a Força Expedicionária Brasileira, que ela entrou em conflito e tal e ... esse 

aí particularmente tinha um quadrinho assim que eu acho, não sei se era um relato de um 

pracinha, mas tinha a foto dele lá na guerra, então geralmente é isso que aparece, que é uma 

introdução ao assunto interessante. O aluno vê ali, tem informações importantes, sabe, eu 

acho interessante.  

Tá, e, bom, como você ... você deu aula de história no particular ou não?  

Dei aula particular de história mesmo, dei aula de reforço.  

Ah certo, porque eu queria saber se você acha que tem diferença na abordagem sobre a 

II Guerra e sobre a FEB nas escolas públicas e nas aulas particulares.  

Não, não, eu acho que não Mariana, porque o material didático muitas vezes é bem parecido 

sabe, eu vejo assim que o material didático das crianças ali do reforço, que são crianças de 

escolas particulares assim grandes né, só é um pouco mais enfeitado, do Ensino Fundamental. 

Do ensino médio é até um pouco mais denso, mas não vejo uma grande diferença na 

abordagem não.  

Certo. E você acha que esse assunto da II Guerra e da FEB ele é importante pra 

formação e pra valorização de uma identidade nacional?  

Ah eu acho. Eu acho que sim, acho que ele é importante pra... porque de repente o Brasil ele é 

tão mal colocado no mundo né, então não sei se pra valorização de uma identidade nacional, 

mas pelo menos pra reflexão mesmo né, é.… a reflexão a respeito do que foi a II Guerra, um 

conflito mundial que de repente tinha brasileiros aqui que não tinham nada a ver com aquela 

guerra, mas estavam embarcando lá e morreram e lutaram ou, por outro lado, não sei se isso é 

válido na pesquisa, da democracia mundial.  

Bom, então você acha que é um assunto que é importante pra ser tratado em sala de 

aula?  

É porque cabem várias interpretações, entendeu? Não acho que é importante assim no sentido 

de criar esse sentimento ufanista nos alunos, mas é isso que acaba criando, o primeiro impacto 

é isso. Eles falam “nossa, brasileiros, na Europa, lutando”, eles se sentem orgulhosos. Isso é 

ótimo porque dá pra puxar várias outras discussões né. 
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Certo. Bom, e você acha que o turismo ele pode ajudar no reconhecimento e na 

valorização da História?  

O Turismo?  

Isso.  

Com certeza. Sobretudo aqui no Brasil né, que é um país muito histórico mesmo. Você pega 

regiões como Nordeste, aqui mesmo o Sudeste, Minas Gerais, né, Rio de Janeiro, enfim, tem 

lugares assim de muito valor cultural e histórico mesmo né. Ainda tem coisas mais antigas 

assim né, tem vários sítios arqueológicos no Brasil né, uma coisa assim riquíssima mesmo né, 

então pode ser sim utilizado pela valorização cultural do país, com certeza.  

Legal. E você conhece, tem vem alguma coisa na cabeça agora em que o turismo, algum 

local, algum atrativo, enfim, em que o turismo esteja ajudando a motivar o aprendizado 

da História?  

O Turismo relacionado com o ensino e aprendizado da História.  

Isso. O que te vem na cabeça, algum atrativo, algum monumento, enfim.  

Não consigo pensar em nada... assim, você falando eu pensei na cidade de Paranapiaca né, 

próximo de São Paulo, aqui da Zona Leste sobretudo né. E era uma cidade que foi criada em 

torno do... da linha férrea, né. Levava o café pro porto de Santos e tal. E eu já ouvi falar né, 

em escolas ou professores que fazem excursão lá pra conhecer né, porque lá tem o museu, 

assim, do café. Não, não é o museu do café, desculpa, é o museu do transporte ferroviário. E 

aí é bem interessante né, eu já ouvi falar sobre isso e agora que você falou eu lembrei disso 

né, então é ali uma questão histórica, é uma cidade que tem aquele aspecto do século XIX, né, 

e acaba englobando toda aquela questão da cafeicultura, importantíssimo pro nosso país.  

Legal. E agora, só pra gente terminar, você acha que o turismo ele pode de alguma 

forma ajudar a reconstruir a história de grupos desvalorizados? Pensando nesses grupos 

que não tem não tem tanto enfoque, que estão a margem. Você acha que o turismo ele 

pode de alguma forma ajudar a reconstruir a memória e a história deles? 

Eu acho que pode, sem dúvida, se o objetivo for esse. Por exemplo, você está falando mesmo, 

sei lá um turismo de repente direcionado pra uma região sei lá, que tem povos indígenas, no 

Brasil. No sentido de um turismo mesmo que vai resgatar esse aspecto, não deturpar isso ou 
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utilizar esse turismo como uma questão mercadológica pra desvalorizar... enfim, 

descaracterizar a cultura desses povos. Eu acho que se for bem trabalhado, acho que é 

importantíssimo, na verdade, que o turismo tenha essa característica.  

Você acha que isso se aplica a FEB, você acha que de alguma forma ela foi desvalorizada 

e poderia ser mais valorizada através do turismo?  

É, mas eu fico pensando assim, em relação a que turismo que você diz, sabe? O que poderia 

ser feito em relação a isso? Não que a gente tenha que pensar sobre isso, mas pelo que você 

falou me veio isso a cabeça.  

É, não, por exemplo, só te dando uma dica, existem muitos monumentos no Brasil a 

respeito da FEB, e eu não estou certa que as pessoas conhecem eles, né. Existem 

monumentos grandes, inclusive no Aterro do Flamengo e tudo mais, enfim, você chegou 

a conhecer, sabia que existia alguma coisa assim?  

Verdade né. Eu não sabia, Mariana. Eu não sabia. Você fala um turismo que explore esses 

pontos. Tipo, por exemplo, exatamente isso né, uma visita, uma exploração a esses pontos, 

você acaba conhecendo parte da cidade, sei lá, como tem também aqui na cidade de São Paulo 

né. Tour pelo centro, mais ou menos assim né, vai em pontos históricos e, é isso que você 

quer dizer?  

Isso, um turismo mais cultural.  

É sim dúvida, dessa forma poderia mesmo né. Eu acho que nesse sentido é pouco utilizado 

mesmo né, o turismo histórico com relação a FEB. Particularmente falo por mim, Mariana, eu 

não conheço nenhum monumento que você falou.  

Interessante. Legal. É basicamente isso, acho que a gente terminou.  
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ENTREVISTA 3 -  Joab Fernando dos Santos, realizada em 08/05/2017 

Pra começar, eu vou pedir então pra você me falar o seu nome completo e a sua idade.  

Ok. É Joab Fernando dos Santos, 32 anos.  

Certo. E qual a sua formação?  

Sou formado em História.  

Tá, e faz quanto tempo já que você leciona e quantas aulas você dá atualmente?  

Eu leciono em duas escolas né, numa das escolas, escola do Estado, atualmente eu to com 7º e 

8º ano, no caso 24 aulas no total, e na prefeitura de São Paulo eu to com o 9º ano, são 6 aulas, 

3 pra cada sala. 

Certo, legal, e você já dá aula há quantos anos?  

Desde 2011. Meu 7º ano já.  

Ok. Além de História, você dá aula de outras disciplinas?  

Não, apenas de história.  

Bom, porque que você está nessa área?  

Bom, eu me formei sem a intenção de, não tinha intenção de ser professor de História, foi 

pelo interesse no assunto mesmo, mas depois, começando a dar aula eu me identifiquei e 

continuei.  

Legal, é, e você acha que o seu trabalho ele é importante, que ele dá resultado?  

Sim, eu acho que... totalmente, acredito bastante nisso, principalmente pra discutir sobre o 

presente, sobre o que tá acontecendo.  

E pra você qual que é a importância da História pra formação dos seus alunos?  

Eu acho que é pra você ter uma reflexão crítica sobre o momento que a gente vive, assim. 

Primeiro lugar, eu acho que assim, é.… a formação mesmo, pra pessoa saber sobre onde a 

gente tá e como a gente chegou até aqui, né, que é sobre o passado, mas assim, principalmente 

sobre o passado com a importância do reflexo dele, qual a consequência dele hoje.  
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Perfeito. E como que a II Guerra Mundial ela é abordada nas suas aulas e na disciplina 

de um modo geral?  

É, então, além dessa questão mais reflexiva, mais crítica, eu acho que... como eu acho 

História um barato, assim, eu acho muito legal, então eu também acho que só pela curiosidade 

já é interessante estudar História, né. Então assim, a II Guerra ela entra como um assunto de 

grande interesse por parte dos alunos, já é um momento assim que você consegue puxar 

bastante, assim, a atenção dos alunos né, e normalmente a gente sempre entra nesse assunto 

vendo como ela começou né. A gente na verdade já vem de antes, estudando a I Guerra, o que 

aconteceu, os reflexos até chegar na segunda.  

Perfeito. Bom, você já respondeu isso lá na primeira pesquisa, mas eu vou te perguntar 

novamente. Você conhece a Força expedicionária Brasileira, e se você conhece, o que 

você sabe sobre ela?  

Eu conheço assim apenas das leituras que a gente faz dentro da disciplina e aí assim, tem um 

pouco... assim de, não de vivencia, mas assim de contato é da época que eu fiz serviço militar 

também que a gente teve um pouco de contato com alguns ex-expedicionários. Então o 

conhecimento que eu tenho vem das leituras né, que foi a força destacada pelo Brasil pra lutar 

na Itália né, é.… dentro da Aliança onde fazia parte.  

Perfeito, e você por um acaso conhece algum monumento, museu ou atrativo turístico 

que tenha sido feito em homenagem a FEB?  

Museu eu não conheço, assim, aqui no Brasil assim sobre isso eu acho um pouco falho. O que 

eu conheço são os monumentos né. Aqui em Suzano onde eu moro tem uma praça dos 

expedicionários e justamente ela homenageia né. Tem um monumento também com o soldado 

com o rifle levantado e esse monumento, a praça, ela homenageia justamente os 

expedicionários que saíram aqui de Suzano e lutaram na II Guerra.  

A história da Força Expedicionária Brasileira ela é abordada em sala de aula?  

Ela... eu acho que assim, não tem... ela vem como um complemento do conteúdo da II Guerra. 

Acho que assim, é, todo livro didático fala a participação do Brasil, mas normalmente, assim, 

é bem pouco, é bem pouco abordado, assim, é vai mesmo mais quase como um acessório né, 

o assunto, então acho que vai mais assim de como o professor, é.… resolve abordar isso na 

sala.  
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Certo, então é mais uma pincelada, não é algo que é tão abordado nos livros, tão 

aprofundado? 

Não, não, assim, não tem... diferente, por exemplo, de outros temas onde você assim, no 

próprio currículo assim né, ressalta que seja trabalhado a participação do Brasil em alguns 

outros eventos tal, da II Guerra assim não tem nada com destaque maior.  

Certo, e ... bom, esses livros que falam sobre a participação da FEB quais são, são as 

apostilas que são oferecidas pelo Estado ou livros didáticos que falam sobre isso, onde 

você encontra conteúdo sobre a FEB?  

Normalmente, pouco conteúdo vem no livro didático né. E assim, bem superficial mesmo. Na 

apostila, por exemplo, do Estado, tem o caderno do aluno, mas a gente chama de apostila, 

nesse caderno, pro 9º ano... pro 3º ano eu não tive contato recente então eu não lembro, mas 

no 9º ano não tem nenhuma menção. Quase nada de menção.  

Certo. Bom, quando você toca no assunto da Força Expedicionária Brasileira em sala de 

aula, como que os alunos reagem? Eles têm interesse, se mostram interessados de 

alguma forma?  

Eles têm interesse, mas assim, normalmente já começam com aquele espírito assim de 

brasileiro assim meio que “não, o Brasil não deve ter lutado”, assim, diminuindo a 

participação. Pelo menos com os meus alunos, assim, a gente aborda sempre meio que essa 

participação como uma participação pequena né.  

Entendi. E você já deu aula em escola particular também?  

Sim, sim.  

Você já tratou desse tema de II Guerra e Força Expedicionária Brasileira em escola 

particular?   

Não cheguei a tratar porque foi logo antes de eu ingressar no outro cargo, eu fiquei pouco 

tempo nessa escola. Eu até tinha 9º ano, 3º ano, mas não deu tempo de chegar nesse tema.  

Certo. E você acha que esse assunto da Força Exedicionária Brasileira é importante pra ser 

tratado em sala de aula? 



109 
 

Eu acho que é extremamente importante acho que assim, pra você inclusive, é, associar a 

nossa história a uma história mais global, pra saber que assim, a história local... 

principalmente aqui em Suzano é bem fácil fazer esse link porque os alunos eles passam o 

tempo todo em frente à praça lá e eles não param pra pensar, não fazem ideia do que seja 

aquele soldado né, aquela arma levantada e tal. Então é interessante mesmo pra você associar 

a história local com uma história mais global e depois assim pra você saber que foi uma 

participação efetiva né, assim, realmente teve muitos soldados que merecem... não só os 

saldados, mas a própria participação merece ser estudada, merece ser mais destacada.  

Certo, e.… bom, você acha que esse é um assunto importante pra formação e pra 

valorização de uma identidade nacional?  

Sim, sim porque ... eu acho assim que faz parte já da identidade nacional do Brasil aquela 

visão de ... 3º mundo, eu acho né, aquela coisa do Brasil como num nível assim abaixo. E 

querendo ou não, ali no momento, foi importante o Brasil ter se posicionado né, assim, 

independente da postura que foi feita, mas reflete um momento né, um momento histórico, o 

Brasil tendo que se alinhar a alguém, a se portar em crises, é muito relevante sim pra própria 

construção da identidade nacional.  

 

Perfeito. Agora falando um pouquinho sobre turismo. Você acha que o turismo pode 

ajudar na valorização da história de um modo geral?  

Com certeza. Eu acho que... eu acho que as vezes faz... em alguns momentos o turismo, ele 

cumpre melhor o papel de contar a história do que a escola, dependendo de como você trata a 

história na escola, o turismo ele tem as vezes um conhecimento mais efetivo. Sem querer me 

alongar, mas a gente sempre vê assim, quando conversa com alguém, “ah, passeio em tal 

lugar”, e a pessoa sempre lembra o que foi falado por um guia ou o que ela leu, então aquilo 

acho que afeta mais a memória dela do que se ela só lesse sem aquela bagagem de estar 

vivendo aquela experiência do lugar.  

É verdade. E você conhece, te vem na cabeça agora, algum lugar em que o turismo 

esteja ajudando a motivar o aprendizado da história?  

Bom, eu acho que qualquer desses marcos assim na... brasileiros no caso ajudam nisso, né. O 

que vem na minha cabeça imediatamente é, por exemplo, os marcos, os monumentos da 
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Bahia, Porto Seguro, que rementem muito a fundação do país. Acho que isso é assim um 

ponto turístico, mas que está totalmente vinculado a historia  

Certo. E você acha que isso é aplicável a FEB? Que o turismo ele poderia ajudar a motivar o 

aprendizado sobre a FEB?  

Novamente, eu acho que seria mais efetivo do que o pouco espaço que tem na escola. Eu acho 

que se fosse bem trabalhado, assim, o turismo nessa parte eu acho que seria um impacto muito 

maior na sociedade como um todo né. Claro que assim, a escola seria... O ideal seria ter um 

espaço melhor no próprio conteúdo, no próprio currículo sobre isso, que já atingiria a 

formação desde pequenos, das pessoas. Como tem que dividir espaço com muitas outras 

coisas na escola... no conteúdo, então acho que assim, o turismo é um bom meio de se 

ressaltar essa participação da FEB.  

Legal. E você acha que a FEB teve ou tem a história dela valorizada?  

Eu acho que mais assim... como o meu serviço militar foi de apenas 1 ano, eu tive contato 

através dele. Então eu acho que é mais nos meios militares do que no meio civil.  
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ENTREVISTA 4 – Marcio da Rocha, realizada em 08/05/2017 

Vou pedir pra você falar então seu nome e sua idade.  

Meu nome é Márcio da Rocha e tenho 47 anos.  

E qual é a sua formação?  

A minha formação é em Filosofia e História.  

E a quanto tempo você leciona e quantas aulas que você dá hoje em dia?  

Eu leciono há 19 anos e, no momento, eu dou por dia 13 a 14 aulas.  

Você dá aula também em escolas particulares?  

Dou sim, aula em uma escola particular há 12 anos.  

Certo, então você divide o tempo entre o Estado e as particulares, né?  

Certo.  

Ok. Bom, e além de história hoje você tá dando alguma outra disciplina?  

Eu também leciono Sociologia. Sociologia e Filosofia.  

Tá certo. Hoje, pra que séries você está lecionando?  

6os anos, 8os, 1ª série, 2ª e 3ª série do médio.  

Perfeito. Bom, porque você está nessa área?  

Bom, a minha formação, o meu desejo inicial era estudar para ser padre, sacerdote. No meio 

do caminho, ou seja, após terminar filosofia, antes de fazer noviciado, eu era de uma ordem 

religiosa, eu decidi desistir e descobri que eu tinha vocação pro matrimônio, aí resolvi casar. 

E a partir daí então, uma vez trabalhando na ordem religiosa como educador também né, eu 

preferi buscar a profissão de professor também né, pastorear as ovelhas né, levar os jovens pra 

um futuro melhor. 

E você acha que o seu trabalho hoje é.… eu to focando aqui na área de História, tá? 

Você acha que seu trabalho hoje é importante e que ele dá resultado?  
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 Olha... eu acredito que sim, né. Se não ficaria complicado trabalhar na área né. Porque a 

gente não trabalha só por dinheiro, a gente também gosta de ver resultados, né. Eu acredito 

que sim, a gente vai plantando a semente, evidentemente a gente não atinge 100%, mas os 

frutos que a gente colher já vai dar uma garantia do gosto de sucesso pra gente.  

E pra você, qual é a importância da história pra formação dos seus alunos?  

A profissão de história, acredito que seria pra ele se situar né, no tempo, pra ele ter o 

conhecimento da evolução, do que permanece na sociedade desde a antiguidade até hoje, e 

toda essa história que os jovens aprendem eles vão se situando também no tempo, ilustrando 

através daí o histórico de sua família, sobre a formação de sua cidade, pra a partir daí trazer as 

suas origens. A História é importante e faz parte do dia a dia do educando.  

Perfeito. Falando agora um pouco especificamente sobre II Guerra Mundial. Como que 

o tema da II Guerra Mundial é abordado na disciplina e na sua aula especificamente?  

Olha, a II Guerra Mundial, eu procuro abordar através de filmes primeiro. Eu inicialmente, eu 

pego os filmes, seleciono os filmes, que vai trabalhar desde a infância até a morte de Adolf 

Hitler né. Pra eles saberem que foi, porque ele se tornou uma pessoa do jeito que ele era né, e 

chegou a ser um ditador, então desde a criação, porque eu acredito que pra conhecer a pessoa 

a gente tem que buscar nas origens, né, o que ela fez com sua vida, então eu uso de filmes, eu 

faço debates na aula com os alunos, sobre esse personagem e sua história e toda a trama que 

envolveu a sua vida, seus desejos, seus anseios, porque que ele fez tudo isso e quais foram as 

consequências, né. Pra sociedade alemã e os reflexos no mundo inteiro inclusive pro Brasil. 

Isso me dá o prazer de estudar e é bom conhecer pra saber o que você está falando, e isso tem 

interessado muito os meus alunos, eles gostam muito da forma didática com que eu abordo a 

II Guerra Mundial.  

Eles se mostram interessados então, né?  

Ficam super interessados. Eu começo com os filmes, entendeu?  

Pra dar uma ilustrada né, pra não ficar só tão teórico.  

Isso, não ficar só no teórico, eu busco documentações, né, dos sobreviventes da II Guerra 

Mundial, e isso mexe muito porque mexe com o sentimento né, mexe com a vida, com a 

humanidade. Eles ficam super interessados.  
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Agora, você conhece a Força Expedicionária Brasileira e, caso você conheça, o que que 

você sabe sobre ela?  

Olha, o pouco que eu sei sobre ela... eu não tenho um estudo próprio assim dela, né. O que eu 

sei é a sua participação em 42, o envio de médicos, uma missão médica para a Itália, o 

patrulhamento da região do Atlântico, né, então, essa presença no Atlântico. E também grupos 

de infantaria que o Brasil mandou para combater o fascismo na Itália na época de Getúlio 

Vargas. Teve o grupo de infantaria de São João de Rey, de outras cidades brasileiras... eu 

acredito que seria grupos de infantaria né, seria isso, e o Brasil organizou, na época de 

Vargas, e enviou para a Itália. Fora isso, a presença brasileira ajudou muito junto com os 

Estados Unidos e a Inglaterra, né, a vencer várias batalhas contra o nazismo na Europa.  

E você se lembra de ter visto ou você conhece algum monumento, algum museu, algum 

atrativo turístico em homenagem a FEB?  

Olha, pra ser sincero não.  

E a história da Força Expedicionária, ela é abordada em sala de aula?  

Olha, sinceramente, é bem reduzida. Não é muito abordado. Evidentemente que a gente cita, 

como da I Guerra Mundial, que o Brasil não chegou a participar, não esteve dentro, né. Na II 

Guerra, os livros, as apostilas, trabalham com um sistema amplo então cita, aí eu faço uma 

pequena abordagem da participação brasileira mesmo porque tem alunos que perguntam, né, 

qual a participação, a atuação do Brasil na II Guerra Mundial. Eu quando abordo Vargas, eu 

sempre dou uma pinceladinha na atuação de Vargas, até mesmo porque de Vargas, de Getúlio 

Vargas, na sua contribuição contra o fascismo tem um reflexo, né, no fim do Estado Novo no 

Brasil.  

Certo. Bom, então pelo que você está falando, o material que você encontra a respeito da 

FEB nos livros didáticos é pouco, é isso?  

É muito pouco. Inclusive, os livros didáticos são muito incompletos. A gente tenta selecionar, 

buscar os melhores na escola, mas quando chega, a abordagem da FEB é muito pouca, é 

muito pouca, as vezes nem tem. As vezes não tem nada assim que toque no assunto, não tem 

uma matéria que toque no assunto.  

E você acha que tem diferença na abordagem da II Guerra e da FEB nas escolas 

públicas e nas escolas particulares?  
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Olha, pra ser sincero, na escola particular ainda a gente aborda, mas na escola pública, 

sinceramente, se trabalha a II Guerra Mundial, é muito rápido. Claro que tem que abordar a II 

Guerra, eu abordo, abordo a temática na íntegra, e cito sim a FEB, mas de forma reduzida 

com a participação desde o início né, contra os alemães, tanto na escola particular quanto na 

pública. Mesmo porque a matéria da II Guerra é pouca mesmo, os autores não citam, não 

foram tanto nessa temática.  

Não é tão desenvolvido, né.  

Nâo. Deveria.  

Isso que eu ia te perguntar agora. Se você acha que é um assunto importante pra ser 

tratado em sala de aula.  

Deveria ser mais abordado, ter em livros, as implicações que trouxe para o Brasil, o contexto 

economigo, geográfico, geopolítico. Deveria sim, deveria ser mais amplo, talvez um capítulo, 

né, um capítulo que falasse na íntegra sobre essa participação, a formação da FEB, mas 

infelizmente né, não cabe a nós professores né. É que eu estudo muito, pesquiso muito mas... 

é pouco né, talvez não seja a ideologia dos autores ou não atende muito a conveniência dos 

autores.  

E você acha que o assunto da FEB ele é importante pra formação ou mesmo pra uma 

valorização de uma identidade nacional?  

Evidentemente que sim, claro. Acredito que estimularia até mesmo o nacionalismo né. Não 

nacionalismo de servir exército, mas a questão de identidade, de saber que o país participou 

né, que foi combater uma ideologia que era a favor da morte, da destruição em massa. A 

busca da identidade... despertaria sim um certo nacionalismo nos alunos.  

E você acha que o turismo ele pode ajudar no reconhecimento e na valorização da 

história? Não só da FEB, mas a história de um modo geral?  

Sim, o turismo é uma ideia né, é algo assim que deveria ser mais utilizado por todo o Brasil 

né. A gente sabe que não é muito né, o governo não valoriza, e quando a gente percebe que 

existe algo com tendência pra esse espaço, os profissionais não são bem formados. Ele não 

tem assim uma formação boa, histórica, de forma a resgatar valores, eu acho que falta 

formação mesmo e acho que é falta de políticas públicas que venham aí a desenvolver essa 

área, né.  
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Te vem na cabeça algum lugar em que o turismo esteja ajudando a motivar o 

aprendizado da História? Você se lembra de bate e pronto de algum museu, algum 

monumento, algum lugar que você acha que realmente está incentivando o pessoal a ter 

mais interesse pela História?  

Olha, essa parte eu... as vezes... eu tenho esse conhecimento, mas as vezes me falta memória.  

Não tem nenhum que se destaca pra você?  

Tem assim em São paulo né. Mas as escolas também não promovem nenhuma discussão, não 

valorizam os museus, inclusive os monumentos, monumentos que existem em São Paulo. Os 

outros eventos que tem é diferente, quando é festa, aniversário de São Paulo. Então o 

investimento é pouco.  

E só pra gente terminar, você acha que a história da FEB é valorizada? 

Olha, eu acredito que é, mas não é muito. Talvez no meio assim letrado, né, dos intelectuais, 

daqueles que conhecem, que tem influência, no meio, acredito que sim. Devia ser valorizada 

né, devia ser mais valorizada. Eu acredito que é pouco, muito pouco, entendeu. É pouco, e 

aqueles que conhecem, aí fica aquele conhecimento assim restrito a esse grupinho de pessoas 

letradas. Esse conhecimento devia ser mais divulgado, isso não é divulgado pras escolas. Se 

for fazer uma pesquisa, uma entrevista nas escolas eu sinceramente acho que de 100% se 2% 

souberem a história da FEB é muito.  

Agora pra terminar de verdade, você acha que o turismo pode ajudar a reconstruir e a 

valorizar a memória da FEB?  

Sim, acredito que sim, acredito né, e de novo, o turismo devia ser mais valorizado, porque 

eles têm de tudo pra valorizar, de tudo pra reforçar essa imagem, a identidade, né, a 

identidade brasileira, a identidade do Exército, a identidade do Brasil lá fora, promover essa 

imagem da participação que foi muito intensa nessa ajuda mútua né, americanos, ingleses, 

franceses, em vencer várias batalhas e expulsar os nazistas.  
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APENDICE C – CESSÃO GRATUÍTA DE DIREITOS DE DEPOIMENTO ORAL 
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