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1. INTRODUÇÃO 

Em dois de julho de 

1944 , quando o navio de 1

transporte de tropas norte-

americano General W. A. 

Mann, carregado com 5.081  2

so ldados bras i le i ros , os 

pracinhas, partiu rumo à Itália, 

já fazia dois anos desde que o 

Brasil declarara guerra ao 

eixo. Para nós, acostumados 

que estamos às intervenções 

rápidas de forças militares 

como o exército britânico 

d u r a n t e a G u e r r a d a s 

Falklands, ou o exército 

americano quando da Guerra 

do Golfo, é difícil compreender este imenso lapso de tempo entre a instituição do estado de 

beligerância e o envio das primeiras tropas. Podemos estabelecer dois motivos, um de 

ordem política, e outro de ordem técnica-militar. No campo político, devemos lembrar que 

a ditadura estadonovista de Vargas era de certa forma simpática aos governos do Eixo e, 

portanto, relutava bastante em se alinhar com as forças aliadas. No início da guerra, 

Getúlio era claramente simpático ao sistema fascista de Hitler e Mussolini, e não podemos 
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Figura 1 – Oficiais brasileiros jogam cartas e xadrez a bordo do 
General W. A.  Mann
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esquecer que a legislação trabalhista brasileira foi inspirada na Carta Del Lavoro italiana . 3

Entretanto, diante da pressão norte-americana pela entrada do Brasil na guerra, que não 

podia ser ignorada devido aos fortes laços econômicos que uniam os dois países, e do 

torpedeamento de alguns navios brasileiros por submarinos do eixo, fato que teve o efeito 

de exaltar a opinião pública contra a Alemanha Nazista, o governo Vargas viu-se obrigado 

a definir sua posição e declarar guerra ao Eixo, numa atitude de pura autopreservação 

política. Por outro lado, havia um problema de ordem militar. Em 1942, o exército 

brasileiro estava completamente despreparado para enfrentar uma guerra “moderna” e 

mecanizada como a que se desenrolava na Europa. Seu equipamento era uma mistura de 

armas e suprimentos de procedência diversa, a maioria completamente obsoleta, e as 

doutrinas táticas professadas pelo comando das forças armadas estavam totalmente 

inadaptadas para a guerra de movimento, sendo baseadas primordialmente na concepção 

tática francesa pré-guerra, cujo expoente maior era o general Gamelin. Esta doutrina era 

essencialmente defensiva, com caráter estático. A história demonstrou seu fracasso quando 

da destruição da Linha Maginot pela retaguarda após uma reedição do velho Plano 

Schlieffen, a mesma armadilha na qual os franceses haviam caído na guerra de 1914-18. 

Diante desta realidade, a mobilização e o treinamento dos soldados e oficiais para a 

campanha na Europa foram tarefas complexas. Desde problemas de saúde dos recrutas, 

como a dificuldade de encontrar homens com vinte e seis dentes na boca , até a crítica 4

necessidade de equipamento moderno, que ia de uniformes para o combate no inverno 

italiano até veículos de todos os tipos, passando por sérios problemas de organização 

administrativa, o caminho até o primeiro embarque de tropas foi bastante longo.  

Muitos analistas militares, de visão curta e parco conhecimento histórico, não 

cansam de reafirmar a pretensa “insignificância” da participação de pequenos contigentes 

militares, principalmente quando mal equipados e apressadamente treinados, no esforço de 

guerra promovido pelos principais beligerantes. É evidente que a FEB, assim como 
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contingentes poloneses, franceses livres e tantos outros, não participou de nenhuma ação 

que tenha sido arrasadoramente decisiva para a vitória aliada, mesmo porque o próprio 

teatro de operações italiano era apenas periférico, diante da frente russa e do oeste europeu 

após o Dia D. Contudo, nunca se deve analisar o desenrolar de um conflito com base na 

importância singular de uma ou outra batalha, mas no conjunto de operações simultâneas 

que decide o destino de uma guerra. A assertiva, embora bastante desgastada, de que as 

forças mantidas pelos alemães para defender a Itália, consideradas por diversos autores 

como de segundo escalão, compostas por homens muito jovens ou muito velhos, que 

poderiam ter sido usadas em outras frentes, e portanto campanhas como a italiana tem uma 

enorme importância, não pode, de forma alguma, ser considerada falsa ou mero auto-

elogio do comando das forças envolvidas. No caso brasileiro, além da experiência 

adquirida na campanha da Itália, o mais importante foi o reflexo na política interna do 

próprio país, pois conforme afirma Almeida Jr., a contradição estabelecida pela luta da 

FEB ao lado das forças democráticas e a situação ditatorial do Estado brasileiro 

representou um forte componente na futura derrubada do regime getulista. 

2. O COTIDIANO DA FEB 

E como era o cotidiano dos soldados e oficiais da FEB? Para os pracinhas 

brasileiros, saídos de lugares tão distantes e diferentes como o Rio Grande do Sul, o Ceará 

ou a pequena Cachoeiro do Itapemirim, terra de Rubem Braga, a ida para a Itália, para lutar 

numa guerra que a maioria mal compreendia, equivalia a uma ida à lua, pois a imensa 

maioria não conhecia nada além da região em que haviam nascido. Podemos compreender 

o estranhamento dos pracinhas se lembrarmos que, no final da década de 1940, setenta por 

cento da população brasileira ainda vivia no campo . Desta forma, não deixa de ser 5

surpreendente o comportamento do pracinha, trancafiado nos imensos navios de transporte, 

empilhado nos beliches como artigos em uma prateleira, suando em bicas sob as luzes 

vermelhas dos alojamentos do General Mann, e sendo elogiado pelos oficiais navais 

 id., p.126.5



!  5

americanos por sua higiene e bom comportamento. A viagem era extremamente difícil e 

desconfortável, como mostra este trecho da crônica Viagem do Pracinha:  

O pracinha está num compartimento onde há muitos pracinhas. Há um pracinha no beliche 
de lona embaixo do seu e há dois pracinhas nos dois beliches acima do seu. Dentro do 
compartimento, a bombordo, a boreste, a ré, a vante, por baixo e por cima, há mais 379 
pracinhas empilhados, todos seminus. Abaixo daquele, há outro compartimento, e abaixo 
desse outro há ainda outro, e acima e ao lado há outros compartimentos, todos 
absolutamente cheios de pracinhas do chão ao teto. Mas o pracinha mal pode ver dois ou 
três companheiros. As luzes foram apagadas, e só restam algumas baças lâmpadas 
vermelhas. [...] Sua-se, meus senhores, sua-se aos litros, sua-se aos potes, sua-se a cântaros 
neste navio trancado. Há ventiladores, há sistemas de renovação do ar, e tudo isso é muito 
interessante. Mas o pracinha sua. Seu corpo está pegajoso, porque ele só conseguiu tomar 
banho de água salgada, e o sal do suor se mistura com o sal da água do banho, e o pracinha 
não pode dormir. Na escuridão de raras manchas rubras, ele fica pensando na vida – e, 
ocasionalmente, na morte.  6

Diante deste quadro, os compartimentos mais procurados dos navios eram os 

banheiros, fosse para um banho que aliviasse o calor ou para aqueles que, tomados pelo 

enjôo, “restituíam até a alma” . E como essa, podemos encontrar dezenas de descrições 7

que dão conta não só dos desconfortos do dia-a-dia como da dificuldade de adaptação de 

ser transportado em um navio de bandeira estrangeira. Mas o pracinha evidentemente 

acabou por adaptar-se, usando seu tempo para ler os manuais técnicos de seu novo 

equipamento, ou, mais comumente, tentar aprender algo do inglês e do italiano, ou 

simplesmente jogar cartas, damas ou xadrez.  

Essa era a rotina dos navios de transporte, até o desembarque na Itália, geralmente 

no porto de Nápoles. A partir daí, os soldados eram transportados até a área em que 

ficariam aquartelados até a entrada em ação. Este transporte geralmente se fazia por mar, 

nos LCIs (Landing Craft Infantry), barcos de desembarque de tropas com capacidade para 

duzentos homens . Após a chegada a seu destino, o que mais impressionou os pracinhas foi 8

a fartura dos suprimentos fornecidos pelos americanos. Desde a abundância de gasolina 

para os veículos, até a grande quantidade de rações e cigarros, que os soldados usavam 

como moeda de troca com a população italiana.  

 BRAGA, Rubem. Crônicas da guerra na Itália. Rio de Janeiro : Record, 1985, p. 14.6
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Roupa e comida não faltam. Rações K, rações C; monótonas mas substanciais; e às vezes, 
como hoje mesmo (31/10/1944), o milagre supremo do tutu, farofa, depois da canja, uma 
verdadeira canja de galinha – e carne de vaca, honesta carne de vaca legítima, sem nenhum 
desidratamento. Sim, esta é a guerra da fartura: temos cigarros bastantes para atender a 
milhares de bambinos filantes que pedem para o babo ou para o nono. Diante desta 
população miserável somos todos milionários. 

Só por curiosidade, vejamos em que consistiam as rações K e C. A ração K era um 

kit padronizado para ser levado por patrulhas ou por qualquer tropa que fosse para terreno 

onde seria perigoso preparar a ração normal, a B ou a C. A ração padrão era a B, 

substituída pela C em caso de dificuldades de preparação, pois a C podia ser consumida 

fria. 

São três bonitas caixinhas (a ração K) muitíssimo bem protegidas por papéis especiais – 
um para o breakfast, outra para o almoço, outra para o jantar. Lá dentro, engenhosamente 
arrumado e protegido por celofane, papel, lata ou alumínio, há um mundo de coisas. O 
breakfast, por exemplo, constava do seguinte: dois biscoitos (um deles duríssimo), uma 
latinha de carne com ovos, um pedaço de doce de fruta duro, cinco gramas de café, açúcar, 
quatro cigarros e uma caixinha de chicles. O almoço tinha os mesmos biscoitos, açúcar e 
cigarro (com fósforos), uma latinha de queijo, uma conserva, suco de limão em pó. O jantar 
trazia uma latinha de carne e uma sopa em pó como novidades. Essas caixinhas constituem, 
a princípio, uma surpresa e quase um divertimento para o soldado. Mas quando ele deve se 
alimentar só com aquilo – fica invariavelmente triste. [...] Darei uma idéia da ração C, que 
variava bastante, para que só viesse o mesmo cardápio três vezes por mês. Assim, um 
breakfast incluía suco de tomate (freqüentemente substituído por outro suco de frutas), um 
mingau, leite, presunto, pão torrado, pastelão doce, manteiga e café. Um almoço: salsichas, 
purê de batatas, milho, pão, manteiga. Um jantar: carne assada com vagens, espinafre, 
queijo, compota de pêra ou pêssegos, biscoitos, manteiga, suco de frutas, chá. (Na prática, 
havia sempre café, no lugar do chá, assim como pão e manteiga em abundância).[...] Em 
resumo: tanto quanto possível, nossos homens se alimentavam bem – e a não ser por 
dificuldades locais e momentâneas de transporte, que sempre acontecem na guerra, a 
comida era abundante, graças aos enormes estoques de gêneros dos americanos perto de 
Livorno e ao suplemento brasileiro.  9

Como pudemos observar, a quantidade de comida não era um problema, mesmo na 

linha de frente, onde geralmente chegava com abundância e regularidade. Entretanto, havia 

os habituais problemas com os ingredientes e o sabor, rejeitado pela maioria dos pracinhas, 

e a falta de alguns elementos, como o arroz, o feijão e a farinha, que deixava a maioria dos 

homens insatisfeitos. Estes problemas levaram à adoção de um sistema de alimentação 

misto, que implicava numa logística bem mais complexa que o usual, com um maior 

 id., p. 278.9
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número de cozinhas, maior necessidade de transporte e aumento do tempo de preparação, 

que evidentemente foi alvo de críticas por parte dos americanos. Mas no geral, conforme 

afirma Rubem Braga, “Sempre houve muitas reclamações da tropa – mas a verdade é que, 

com a espera para o regresso e a viagem, a maior parte dos soldados engordou.”  10

Outro problema bastante sério, 

que afligia particularmente os 

brasileiros, era o clima. Tendo 

chegado à Itália no outono, e 

combatido durante todo o 

inverno de 1944-45, que foi 

especialmente rigoroso, o 

pracinha teve uma grande 

dificuldade em se adaptar ao 

frio. Apesar do equipamento 

americano ser considerado de 

boa qualidade, houve muitos casos de “pé-de-trincheira” , e os soldados tentavam 11

aquecer-se por todos os meios. Lutando tanto contra os alemães quanto contra uma 

temperatura que chegava a vinte 

graus negativos, os pracinhas 

passaram maus momentos durante 

o período conhecido como a 

“defensiva de inverno”, entre 

dezembro de 1944 e fevereiro de 

1945, quando o frio praticamente 

impediu qualquer operação em 

larga escala. Durante o inverno, o 

 id., p. 278.10

 Congelamento dos dedos dos pés, que pode ser seguido de gangrena, com conseqüente perda dos dedos ou 11

de todo o pé afetado.

Figura 4 - Abrigo de inverno (foxhole) de soldados de 
artilharia (vista externa). 

Figura 2 – Pracinhas com o uniforme de inverno no início de 1945.
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soldado brasileiro, mesmo 

desacostumado com o clima, 

soube, como é característico de 

um soldado que já adquiriu 

a l g u m a e x p e r i ê n c i a e m 

combate, improvisar com o 

material que tinha à disposição. 

Um exemplo foi ter continuado 

a usar as galochas, equipamento 

padrão para as chuvas do 

outono, durante o período de inverno. Forradas com palha e jornal, as galochas forneciam 

uma proteção mais eficiente que as apertadas botas regulamentares, poupando muitos 

soldados do pé-de-trincheira, sendo que o número destes casos na FEB foi mesmo menor 

que entre os americanos, teoricamente mais bem adaptados ao frio europeu.  Seja como 12

for, enfiados em seus abrigos e foxholes, os pracinhas resistiram ao inverno para retomar a 

ofensiva em 1945 e lutar até o final da campanha italiana. Rubem Braga descreve como era 

a vida em foxhole no final de dezembro de 1944: 

Um foxhole não é, normalmente, um lugar muito confortável. É, afinal de contas, um 
simples buraco no chão. Durante os meses do outono, o pior inimigo do soldado era a chuva. 
Agora, que o inverno entrou, não chove, mas neva. E Mestre Pracinha aprende a se defender da 
neve. Aboliu as botinas: usa só os galochões, que enche de feno, de panos, de papel. Seu novo 
capote é forrado de pele – e ele procura forrar também com alguma coisa o seu foxhole. Arranja 
madeira, quebra galhos das árvores nuas, carrega feno – e medita. Organiza lentamente, através 
de erros e experiências, a sua defesa. Estive em dois foxholes em que funcionavam esses 
sistemas improvisados que visam impedir que um homem fique com os pés metidos na água 
gelada ou, de qualquer modo, sinta mais frio do que é necessário a quem tem que passar uma 
noite ao relento a uma temperatura de dez graus abaixo de zero.  

A rotina dos pracinhas, quando longe da linha de frente ou nos momentos em que 

estava livre do contato direto com o inimigo, era como a de qualquer exército em combate. 

A manutenção do equipamento pessoal e a dos veículos, a faxina constante dos 

acampamentos e o treinamento contínuo, necessário para manter a prontidão e o moral, era 

 op. cit., BONALUME NETO, R. p.128. 12

Figura 3 – Abrigo de inverno (foxhole) de soldados de artilharia 
(vista interna).
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quebrado por momentos de relaxamento como a confraternização com a população das 

pequenas cidades italianas libertadas pelo caminho da FEB em direção ao norte da Itália ou 

a tão esperada entrega da correspondência. 

Era preciso que a gente aí do Brasil assistisse a uma distribuição de correspondência aqui para ver o 
quanto vale uma carta. “Chegou correio” é uma frase que mobiliza mais gente que qualquer ordem 
de general aliado ou inimigo. A cara do sujeito que não recebe carta nesse dia é uma cara de 
náufrago. O sujeito se sente abandonado numa ilha deserta – e nunca faltam outros sujeitos que, sem 

ligar para a sua amargura, ainda vêm lhe mostrar fotografias que receberam ou ler trechos de cartas 
que acham muito engraçadas ou comoventes – e que não comovem nem fazem rir de modo nenhum 
o pobre esquecido. 

3. CONCLUSÃO 

E assim decorriam os dias dos 

pracinhas durante a campanha na 

Itália. A maioria das pessoas acredita 

que uma guerra é feita de combates 

incessantes, dia após dia, mas a 

verdade é que a maior parte do tempo 

é passado em espera. Espera-se e 

t r aba lha - se pa ra man te r uma 

determinada posição, com vigília e 

patrulhas periódicas, e de repente, sem aviso prévio, chega a ordem para avançar. Seguem-

se horas e dias de combate, com maior ou menor intensidade, e após o avanço, uma nova 

espera. Isto se deve à necessidade de transportar e entregar suprimentos, como 

combustível, comida e munição, entre outros, pois um exército não pode correr o risco de 

romper sua linha de suprimentos. Além disso, é preciso garantir  com segurança o território 

conquistado, reposicionando unidades de apoio, comando e artilharia. Portanto, durante a 

maior parte do tempo, a guerra é rotina e trabalho, repetitivo e pesado, fato que jamais é 

mostrado nos filmes e romances. O caso da FEB não era exceção. Fosse na retaguarda, ou 

Figura 5 – Limpeza de terreno. Pelotão de minas (1944).
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na linha de frente, onde o pracinha passava a maior parte do tempo enfiado em seu foxhole, 

castigado pelo fogo de artilharia inimigo, e sob a expectativa constante de um ataque, o 

pracinha, quando não estava em patrulha, passava a maior parte do tempo tentando se 

aquecer e se manter seco.  

A guerra na Itália foi marcada por operações táticas de pequena escala, devido ao 

terreno montanhoso, que impedia a utilização de unidades mecanizadas, e às condições 

climáticas do final de 1944 e início de 1945. Após um outono com muita chuva, o inverno 

foi anormalmente frio, com muita neve, fazendo com que o avanço das tropas fosse 

extremamente lento e penoso. A maioria dos combates ocorria na forma de pequenas 

escaramuças, quando do encontro de patrulhas inimigas, ao invés das batalhas envolvendo 

grandes contingentes que ocorriam nas frentes oriental e ocidental. 

A FEB enviou 25.334  homens à Itália. Encerrou sua participação na guerra como 13

parte da força de ocupação da Itália até o dia 3 de junho de 1945, vinte e seis dias após o 

dia da vitória aliada na Europa. Se levarmos em conta, conforme lembra Rubem Braga, a 

má seleção física e mental e o mau preparo técnico e psicológico da tropa, além da 

sabotagem que partia do próprio Ministério da Guerra, em virtude da ambígua posição do 

governo Vargas, os pracinhas tiveram um desempenho acima do que seria sensato esperar, 

pois apesar de todos os reveses, souberam adaptar-se e superar as imensas dificuldades 

encontradas numa campanha para a qual não estavam de forma alguma preparados. 

 id. p. 134.13
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