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Memória e identidade febiana:
A religião como eixo identitário1

Anysio Henriques Neto2

RESUMO

Analisando as conseqüências da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, bem como o 
processo de formação identitária dos ex-combatentes, o presente trabalho considerou como fundamental 
a compreensão religiosa dos homens e mulheres que integraram a FEB. A partir de uma abordagem 
histórica verificou-se que o aspecto religioso dos febianos permeou o processo de construção simbólico, 
da chamada identidade febiana, levando-se em consideração o contexto no qual esses sujeitos se 
encontravam, assim como a relevância do exercício de fé professado.
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Brazilian Expeditionary Force Memory and identity:
Religion as identity axis

ABSTRACT

Analyzing the consequences of the Brazilian participation in World War II, and the process of identity 
formation of ex-combatants, this paper considered as a fundamental understanding of the religious men 
and women who joined the FEB. From a historical approach it was found that the religious aspect of 
febianos permeated the process of symbolic construction of identity febiana, taking into account the 
context in which these individuals were, as well as the relevance of the exercise of faith professed .
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1  O presente trabalho é resultado de uma pesquisa desenvolvida durante minha especialização 
em Ciência da Religião, atualmente esse trabalho vem sendo ampliado como dissertação de mestrado.
2  Mestrando em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
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Introdução

Na década de 1940 a América Latina, incluindo o Brasil, foi pressionada a tomar parte na Segunda 
Guerra Mundial. Reconhecido por sua perícia política, Vargas administrou a neutralidade brasileira 
durante a guerra, prática essa denominada como política pendular3. A aparente neutralidade encobria o 
objetivo de seu governo, a industrialização do país. O projeto previa a implantação de indústria de base, 
para o melhor aproveitamento das matérias-primas.

O rompimento de relações com os países do Eixo ficou claro somente em 1942, sendo declarado 
oficialmente. Resultado disso “seguiram-se os conhecidos torpedeamentos de navios brasileiros pelos 
submarinos alemães (TOTA, 1994, p. 54)”. A agressão por parte do governo alemão causou não só a 
morte de civis e militares da marinha, como também a perda de estimado valor em cargas, contidas nos 
navios. 

Mediante a pressão popular e em resposta ao atentado, Getúlio Vargas “declarou o estado de 
beligerância e o estado de guerra contra as potências do Eixo (FERRAZ, 2005, p. 73)” em agosto de 
1942. Além da declaração de guerra, ficou estabelecido que o Brasil participaria do conflito com um 
corpo militar, posteriormente a FEB4 e a FAB5.

A criação da FEB: a religiosidade no acampamento

Criada oficialmente em 09 de agosto de 1943 a Força 
Expedicionária Brasileira representaria o país no Teatro 
de Operações da Segunda Guerra Mundial. No entanto o 
1º escalão do Exército brasileiro chegou ao front italiano 
somente em 16 de julho de 1944. E é entre o período de 
criação e treinamento desses soldados e a sua chegada aos 
campos europeus que se encontra o primeiro momento de 
criação da identidade febiana. Ferraz ressalta que dentre 
os 200 mil convocados, caberia a seleção de 60 mil para 
a composição da Força Expedicionária Brasileira (2003, 
p. 82). Porém dentre os selecionados como aptos apenas 
25.334 soldados compuseram a FEB. 

3  O termo cunhado como política pendular serve apenas para exemplificação do jogo político feito 
por Vargas entre Alemanha e Estados Unidos, uma vez que o objetivo dessa pesquisa não questiona o uso 
desse conceito.
4  Força Expedicionária Brasileira – FEB, enviou mais de 25000 soldados para os campos da Itália, 
onde sofreu derrotas e conquistou vitórias importantes para o grupo dos Aliados.
5  Força Aérea Brasileira – FAB, deu origem ao que hoje conhecemos como aeronáutica. Foram 
mandados pilotos para a Itália, mas as missões por eles realizadas contemplaram boa parte da Europa, 
sendo merecedores de reconhecimento pela perícia e bravura durante as missões.

Figura 1. O Globo de 18 de 
julho de 1945
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Resultado da entrada do Brasil na guerra foi a modernização dessa instituição, mudanças essas 
que visavam atender às expectativas do alto escalão militar e do novo papel da instituição. Aos oficiais de 
carreira, havia a oportunidade de ter acesso à tecnologia bélica norte-americana e aos praças, convocados 
ou voluntários, serviços ainda não prestados pelo Exército, como o serviço de capelania.  

O serviço de assistência religiosa prestado pelo Exército brasileiro existiu durante a guerra do 
Paraguai e foi recriado em 1944 pelo Decreto de lei nº 5.573 atendendo às necessidades de acesso a 
espiritualidade e exercício de fé dos soldados enviados ao front (PALHARES, 1982, p.197). Contudo 
vale ressaltar que apesar de novamente instituído o serviço religioso em função da guerra, havia uma 
relação de aliança político-ideológica entre Vargas e a Igreja Católica (BONEMY, 1999, p. 160-161). 
Corrobora com a hipótese da Historiadora Helena Bonemy a narração de um evento por Palhares durante 
um desfile da já então formada FEB

No palanque presidencial, o Chefe de Estado, doutor Getúlio Dornelles Vargas. Ao seu 
lado, o Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jayme de Barros Câmara. Surge a tropa. As 
palmas estrugem, vigorosas e prolongadas. E a velha Avenida, fremido, ecoa os bravos 
e os vivas dirigidos ao soldados. Tendo como “cerra-fila” as Enfermeiras, o desfile 
chega ao seu término. Voltando-se para Dom Jayme, perguntou-lhe o Presidente: - 
Gostou, Senhor Arcebispo?
E o futuro Cardeal do Rio de Janeiro, respondeu-lhe: - Gostei, Presidente, mas, faltou 
alguém junto aos nossos “pracinhas”...

Quem? perguntou o Presidente.- 
 Os capelães, respondeu o Arcebispo.- 
Amanhã, mesmo, criarei o Corpo de Capelães, retrucou o Presidente.- 
No dia seguinte, era criado o Corpo de Capelães, para a Força Expedicionária Brasileira 
(1982, p.196-197).

 Apesar da aparente aliança política entre o Estado e a Igreja Católica, o serviço religioso prestado 
aos expedicionários contou também com a participação de pastores protestantes. No campo religioso, 
alguns nomes ganharam destaque durante a guerra como: André Camurça, Archimedes Bruno, Irineu 
Lima Verde ou José Sinval Façanha (DIÁRIO MERCANTIL, 25 jun. 1944).
 Ainda em solo brasileiro, os expedicionários puderam contar com a prestação dos serviços 
religiosos exercidos pelos então oficiais do Corpo de Capelães. Segundo Palhares a apresentação 
dos Capelães Militares no Morro do Capistrano6 significou para os soldados um dia de festa, sendo 
comemorada no dia seguinte com uma missa celebrada por Frei Orlando (1982, p. 92). A partir da análise 
dos depoimentos de ex-combatentes e de cartas trocadas com seus familiares e cônjuges, a referência 
religiosa aparece com muita freqüência nas fontes já catalogadas7.  
 Integrado ao cotidiano dos soldados, o serviço religioso era prestado regularmente nos 
acampamentos como é relatado pelo ex-combatente Gentil Palhares

6  Local onde os soldados do Rio de Janeiro ficaram acantonados antes do embarque para o front.
7  Foram catalogadas cerca de 70 páginas de correspondência entre os veteranos e seus remeten- Foram catalogadas cerca de 70 páginas de correspondência entre os veteranos e seus remeten-
tes e 5 depoimentos de ex-combatentes de Juiz de Fora.
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No Morro do Capistrano, durante o dia, atividade absoluta, preparativos de toda a espécie: 
inspeções do material, do estado físico da tropa, do fardamento, do acantonamento. À 
noite, entretanto, nas alturas daquele morro, no qual deixávamos suor e lágrimas e onde 
tudo era escuridão e tristeza, Frei Orlando dava o “toque de reunir”. Sua gaita, sinal 
convencionado, anunciava a hora do terço que era rezado sob o faiscar das estrelas, 
nossas amigas e confidentes de sempre. Os soldados se aglomeravam em torno do 
Capelão, a ele se incorporavam e punham-se a rezar, cheios de fé. Nossa presença a esse 
ato espiritual era infalível, mas na verdade devemos confessar que o frade sempre nos 
dispensava da reza coletiva. [...] Debaixo daquela árvore não pedíamos nada, porque 
Deus sabia o que abundava em nossos corações: lágrimas, sofrimento, as saudades da 
esposa, de nossa querida e velha mãe, dos filhos sempre lembrados, de todos os nossos 
familiares, enfim, os que haviam ficado para trás (1982, p. 97-98).

 Nas cartas e pertences pessoais encontrados durante a pesquisa constam bíblias militares, 
distribuídas pelo Exército, bem como imagens religiosas de santos católicos e orações. A necessidade do 
exercício de fé dos soldados parte de dois princípios, uma forte religiosidade já presente nos veteranos 
e o contexto no qual se encontravam, prestes a entrar em combate com o inimigo. Por isso, deve-se 
levar em conta os problemas surgidos durante o processo de construção da FEB, a saber, a prática de 
apadrinhamento largamente difundida entre cidadãos de posses quando recrutados, a resistência histórica 
proveniente da convocação (FERREIRA JÚNIOR, 2006, p. 01) e à discrepância entre o número de 
voluntários e o número de convocados.
 Além da instituição do serviço religioso e sua prática cotidiana partilhada pelos soldados, 
na chamada canção do expedicionário de Guilherme de Almeida o refrão faz menção clara quanto a 
religiosidade dos expedicionários. 

Por mais terras que eu percorra,
Não permita Deus que eu morra

Sem que volte para lá;
Sem que leve por divisa
Esse “V” que simboliza

A vitória que virá:
Nossa vitória final,

Que é a mira do meu fuzil,
A ração do meu bornal,
A água do meu cantil,
As asas do meu ideal,

A glória do meu Brasil. (CANÇÃO, 194-).

 A relação estabelecida entre a morte e a providência divina expressa na canção foi reproduzida 
em cartas e depoimentos. Declaradamente cristãos, nos depoimentos em que os veteranos mencionam 
a questão religiosa, a presença de católicos foi predominante em relação aos protestantes históricos nos 
depoimentos encontrados. Contudo, a de se considerar que durante o Estado-Novo práticas religiosas 
como o candomblé e a umbanda foram proibidas pelo governo e em decorrência da situação social em 
que se encontravam os praticantes dessa fé, não foi possível encontrar referências religiosas que não 
comungassem com o conceito de religiosidade cristã.  
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 Além disso o Decreto de Lei nº 8.921 de 26 de Janeiro de 1946 que institui o caráter permanente do 
Serviço de Assistência Religiosa nas Forças Armadas prevê em seu artigo 3º que “ O Serviço de Assistência 
Religiosa constituir-se-á de “Capelães Militares”, sacerdotes ou ministros religiosos, pertencentes a 
qualquer religião ou culto que não atente contra a disciplina, a moral e as leis, desde que sejam professados, 
no mínimo, por um terço dos efetivos das unidades a serem contempladas”(PALHARES, 1982, p. 211-
212). Apesar do Decreto datado em 1946, isto é, quando já terminada a guerra, outro Decreto de Lei  nº 
20.680 em 28 de Fevereiro de 1946 “Institui patrono do Serviço de Assistência Religiosa do Exército o 
Capelão Militar Capitão Antônio Álvares da Silva” (PALHARES, 1982, p. 213). Fica então instituído 
por dois ex-combatentes, a saber, Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, como o Patrono desse serviço 
o franciscano Frei Orlando.
 Frei Orlando além de Capelão Militar morreu aos 20 de fevereiro de 1945 em Bombiana num 
acidente fatal e dado aos seus serviços prestados, posição social frente aos soldados e ao Exército, 
tornou-se um símbolo de admiração por parte dos expedicionários, assim como o Sargento Max Wolf, 
morto em combate e o túmulo do soldado desconhecido, que fora homenageado por soldados alemães.
 Chegado o fim do processo de treinamento no Brasil, foram enviados à Itália o primeiro escalão da 
FEB. Durante o embarque o presidente Getúlio Vargas fez seu discurso de despedida aos expedicionários. 
Exaltando o amor à pátria e remetendo-se a agressão aos navios brasileiros como justificativa para a entrada 
do país na guerra, Vargas encerra sua despedida rogando “ Que a benção de Deus vos acompanhe, como vos 
acompanham os nossos espíritos e os nossos corações, até o regresso com a vitória” (VARGAS, 1944, p. 
4). A mistura do discurso político, enquanto chefe de estado, tanto quanto a benção religiosa, enquanto fiel, 
representam o contexto social do país na década de 1940. Em outras ocasiões, já na Itália e mesmo com a 
chegada da FEB, a religião foi incluída em cerimônias cívicas.     

Figura 2. Desembarque da FEB na Itália
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A FEB na Itália: a religião no front 

Tendo sido vetado o curso de guerra no norte da África, os efetivos da FEB foram deslocados 
para o front europeu, mais precisamente para a Itália. Assim, “[...] em 16 de julho de 1944, o 1º escalão 
com mais de 5 mil soldados brasileiros desembarcou no porto italiano de Nápoles. Além deste, mais 4 
escalões seriam enviados à Itália, somando um total de 25.334 soldados até fins de fevereiro de 1945” 
(HENRIQUES NETO, 2008, p. 31).

Iniciada a campanha brasileira na Segunda Guerra Mundial, o ex-combatente Cássio A. Viotti 
(1998) registrou em forma de crônica a importância da religiosidade dos soldados recém chegados 
à Itália, com a realização da primeira missa. “No domingo após nosso desembarque, foi rezada uma 
missa no acampamento. [...] Estavam todos sérios, comovidos, compenetrados. Aquela missa tinha 
uma similitude extraordinária como a primeira missa rezada no Brasil pelos portugueses, com os índios 
curiosos, assistindo a tudo, trepados nas árvores”.

Durante a permanência dos soldados brasileiros em território italiano o exercício de fé, seja 
católico ou protestante, tornou-se uma forma de garantir o moral dos combatentes devido ao grau de 
plausibilidade conferido pela compreensão religiosa. Processo análogo a esse, foi a aproximação criada 
entre os soldados brasileiros e os civis italianos. Em grande parte, esse vínculo entre militares e civis foi 
acentuado pela crença religiosa comum a ambos, o catolicismo. 

Apesar de terem chegado à Itália com um objetivo, vencer a guerra, os brasileiros logo se 
sensibilizaram com a guerra enfrentada pelos civis italianos. Em decorrência dessa relação 
entre brasileiros e italianos, criou-se um clima amistoso para com os expedicionários. 
Isto porque estes deixaram de ser simplesmente militares e passaram a ser considerados 
amigos do povo italiano. Hoje a marca indelével do respeito e do carinho aos brasileiros 
pode ser vista e medida pelos inúmeros monumentos dedicados à ação da FEB durante 
a campanha na Itália e pelo tom dos comentários feitos por italianos que sobreviveram à 
guerra (HENRIQUES NETO, 2008, p. 33).

A solidariedade dos soldados da FEB em relação aos italianos constituiu-se ao longo da campanha 
como uma característica particularmente brasileira. Marcados pelo princípio cristão de amor ao próximo, 
militares e civis puderam compartilhar desde cerimônias religiosas realizadas por padres italianos ou 
com a presença de civis nas cerimônias promovidas por capelães militares, até a partilha de alimentos e 
vestuário, doados à população.

Em entrevista concedida ao historiador Alfredo O. Salun dois veteranos referem-se ao assunto. 

Vou te dizer uma coisa, os americanos e ingleses são bons, mas o único acampamento 
em que se formavam duas filas era o nosso, [brasileiro] em todo lugar que nós fomos. 
De um lado eram os soldados, e do outro eram os italianos com uma latinha na mão, o 
que sobrava, eles pegavam. Eu nunca vi os brasileiros negarem comida para ninguém, 
já os ingleses eram ainda piores do que os americanos, afirmavam que já havia um 
serviço especial para a distribuição de alimentos, não sendo necessário o rancho ficar 
distribuindo (VALLE, 1995 apud SALUN, 2004, p. 100). 
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Confirmando o caráter de solidariedade e de reconhecimento em relação aos soldados por parte 
da população italiana, o ex-combatente Jacob Gorender confirma a situação através de um relato. 

Eu tive contato com a população e ouvi suas queixas quando saímos para uma ‘tocha’, 
que eram escapadas furtivas para se divertir. Havia muita miséria e os soldados 
brasileiros eram muito simpáticos para com a população local, pois distribuíam o 
excedente de comida para as crianças e os pobres. Muitos anos depois, escutei numa 
viagem a Itália o dono de um bar utilizar a expressão ‘toma garoto’ (GORENDER, 
1993, p. 103 apud SALUN, 2004, p. 101). 

Além de vínculo com a população italiana, a religiosidade dos soldados permeou seu cotidiano, 
seja em manifestações coletivas ou individuais. Nos depoimentos encontrados na coleção de História 
Oral do Exército a referência ao aspecto religioso é destacada pelos depoentes sempre que apresentada.   

Destaca-se que a importância atribuída à religião durante a guerra deu-se na medida em que além da 
plausibilidade oferecida, assistia também temas como a morte e o sentimento familiar. Daí a relevância do serviço 
de assistência religiosa prestado pelos capelães militares. Segundo Benedito Barros, soldado de infantaria 

tanto no Brasil, aqui em Fortaleza, como lá na Itália, tivemos assistência religiosa 
adequada. Na Itália havia missa diariamente, para grupos e companhias, especialmente 
aos sábados, domingos e feriados. Para assistência religiosa cooperou um grupo de 28 
padres, sacerdotes que iam prestar conforto espiritual e, em certos casos, dar a extrema-
unção aos companheiros feridos de morte, na linha de frente (MOTTA, 2001, p. 75).

Nesse sentido, a identidade religiosa já constituída antes da guerra por parte dos soldados8 foi 
incorporada ao processo de construção identitária da FEB, trazendo consigo conseqüências na maneira de 
identificarem-se com essa comunidade de experiência referente à suas concepções religiosas. Tomados 
como fontes históricas desse processo, dentre os pertences pessoais encontrados, constam orações, 
imagens de santos católicos e bíblias.

Em relação ao sentimento familiar, um dos pontos centrais da identidade febiana, mediante a 
ausência de pessoas queridas e o escasso acesso a notícias do Brasil, a religião tornou-se um mediador 
entre a dor provocada pela distância e a esperança na volta para casa. Confortados pela idéia de que 
podiam contar com a proteção divina, as correspondências trocadas entre soldados e seus familiares 
ficaram profundamente marcadas pelo apelo religioso como forma de proteção.

Analisando a correspondência do veterano Expedito Ferraz, já falecido, percebe-se o apego à 
religiosidade, ainda no Brasil. Quando relatada a situação na qual se encontrava durante o processo de 
treinamento e na iminência de embarcar, o soldado encerra a missiva com a seguinte referência “Amanhã 
vamos prosseguir com nossa marcha, a chuva continua a nos maltratar impiedosamente, aqui neste lugar 
só mesmo Deus é que nos pode valer” (FERRAZ, 1943, p. 02).  

8  Tomamos em parte os soldados pelo fato de não haver disponível fontes que comprovem, na 
sua totalidade, a manifestação de alguma crença religiosa, isto é, leva-se em consideração que alguns 
soldados pudessem não ter religião ou serem ateus. No entanto não foi encontrado nenhuma informação 
ou depoimento nesse sentido.
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Corrobora nesse sentido o depoimento de Benedito Barros quando do seu embarque para a Itália 
em conversa com seus familiares 

Fui despedir-me da minha família e deu-se aquele clamor [...] Mas, acima de tudo isso, 
existia o incentivo, aquela coragem transmitida pelos nossos familiares, especialmente 
a que recebi de minha mãe, ao falar-me que fosse tranqüilo, pois ela iria fazer promessas 
e eu teria que voltar, trazendo os louros da vitória (MOTTA, 2001, p. 70-71).

Tomando a morte como parte do eixo identitário dos soldados, e o contexto no qual se encontravam 
durante a guerra, a religião serviu como uma forma de suportar o medo e encontrar explicação para as 
fatalidades. Alguns soldados revelaram em depoimentos que sentiam-se protegidos pelas celebrações 
com os sacerdotes antes de entrarem em combate ou inserções em território inimigo como em 

[...] a assistência religiosa normalmente era praticada antes que o homem seguisse para 
realizar alguma ação. Especialmente, porque ele considerava que, destacado para uma 
missão, bem apoiado religiosamente, teria mais possibilidades de sobrevivência e, se 
morresse, estaria assistido após a morte (MOTTA, 2001, p. 83).

Durante ocasiões de combate, em que o perigo de ferir-se ou mesmo morrer era maior, além 
de procurar proteger-se contra os ataques inimigos, alguns soldados relataram que se ativeram a suas 
crenças religiosas e que conseguiram prevenir-se ou escapar de algo pior. Como o cabo enfermeiro 
padioleiro Raimundo Castro Sobrinho. Incumbido de resgatar mortos e feridos na linha de frente, os 
padioleiros e militares da área da saúde conviveram de perto com a morte, seja por estarem em campo 
inimigo ou nos hospitais de campanha. Ciente de que o risco de morrer era grande, em depoimento o 
cabo confirma que teve medo. 

Quando começam a cair as granadas de artilharia e o combatente é iniciante, ele fica meio 
nervoso e irrompe um pouquinho de ‘paura’ (medo); isto não deixa de correr; mas há homens 
em quem o medo é maior; a minha ‘paura’ era tolerável, dava para suportar; Deus me ajudou, 
até que, no fim, saí são e salvo. Graças a Deus, estou aqui contando estas histórias e, portanto, 
gostaria de dirigir-me às gerações atuais e futuras (MOTTA, 2001, p. 86).

 Com a rendição alemã em 23 de maio de 1945 chegou ao fim a participação brasileira no conflito 
com 465 mortos e 1.577 feridos em combate (NEVES, 1995, p.311). Por essa ocasião foi ofertada uma 
imagem de Nossa Senhora de Fátima à cidade de Pontecurone, o sargento Ayrton V. A. Guimarães destaca 
ainda que houve uma festa com celebrações religiosas em comemoração ao fim da guerra na Itália (MOTTA, 
2001, p. 273). Destaca-se que após a rendição alemã a Segunda Guerra Mundial não acabou oficialmente, 
pois a rendição japonesa só foi assinada em novembro de 1945, após a explosão das bombas em Hiroxima e 
Nagasaki.

Com a volta dos expedicionários para o Brasil, o processo de construção identitária inaugura uma 
nova fase. A desmobilização dos efetivos ainda em solo italiano representam uma tentativa de Vargas 
resguardar-se no poder. Preocupação essa que fez com que o comandante da Força Expedicionária Brasileira 
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escolhesse o general Mascarenhas de Moraes. Segundo o historiador Francisco César Ferraz “A escolha do 
comandante da FEB foi determinada por critérios predominantemente políticos. Pensando no retorno dos 
expedicionários com as possíveis glórias da vitória, Vargas escolheu João Batista Mascarenhas de Moraes, 
um general avesso à política” (FERRAZ, 2003, p. 74).

Ameaçado pelo prestígio do qual desfrutava o Exército junto a população civil foram feitas as 
comemorações cívicas dos veteranos de guerra, bem como seu desligamento enquanto membros da Força 
Expedicionária Brasileira. 

Limitados à condição de civis, duas opções foram apresentadas aos recém chegados: a 
reincorporação de quadro, no Exército ou a carreira pública, nos correios. Insuficiente para 
alguns e rejeitado por vários veteranos, aqueles que optaram por não receber sua recompensa 
do governo tiveram de voltar a viver como cidadãos comuns. Inconformados com a forma 
pela qual eram tratados, grupos de ex-combatentes passaram a se organizar em defesa 
de seus direitos. Resultado disso foi o surgimento das Associações de Ex-combatentes 
(HENRIQUES NETO, 2008, p. 15).

 Devido a situação política em que 
a FEB foi constituída e em decorrência 
da queda do presidente Vargas, não foram 
tomadas medidas para a reincorporação 
social e econômica dos veteranos de guerra. 
Desta forma, os veteranos tiveram de se 
organizar, na forma de Associações para 
reivindicarem seus direitos e também para 
manter a convivência com outros febianos.
 Nas décadas seguintes à guerra, 
iniciou-se principalmente no Brasil, um 
processo de esquecimento da memória dos 
veteranos de guerra. Processo esse ocorrido 
em todos os países que participaram da 
guerra. O reflexo desse esquecimento e 
das transformações sociais obtidas pelos 
veteranos junto ao governo e a sociedade 
são o desaparecimento das Associações de 
Veteranos, transformadas em museus ou 
associações de reservistas, e a mudança do 
eixo identitário febiano. 

Com o passar do tempo, os “heróis da FEB” foram substituídos, na afeição e memória 
popular, por outros “heróis”. Este tema foi objeto de uma reportagem do jornalista David 
Nasser, intitulada “Os vencidos da grande vitória”. Nela, o expedicionário Ademar de 
Paiva conversa com Nasser, sobre as dificuldades da vida dos “heróis” brasileiros no 

Figura 3. Mapa da Campanha da FEB na Itália
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pós-guerra, e compara com a situação dos “heróis da Copa”. Essa comparação entre os 
“heróis da FEB” e os “heróis da seleção brasileira” de futebol foi bastante recorrente 
entre os expedicionários. A analogia não é nova, tampouco original. Um dos fenômenos 
mais característicos do século XX, desde seu início, foi o da popularização do esporte 
e sua representação como “expressão social” de um grupo, uma comunidade, uma 
nação. Logo as analogias entre disputar uma partida e lutar uma batalha ganharam 
as páginas dos jornais, as ondas de rádio e as mentes das massas populares. Atletas 
defenderiam suas pátrias com a mesma disciplina e vigor físico que os soldados, e vice-
versa (FERRAZ, 2003, p. 211). 

E é nesse contexto que a religião perde seu caráter central nesse processo. Por ser “uma construção 
social e simbólica dinâmica em função de sua permeabilidade em face do contexto” (AZEVEDO, 2003, 
p. 43) a identidade dos veteranos foi readaptada nos anos subseqüentes em torno do patriotismo. No 
entanto, verifica-se que terminada a ditadura militar e o avanço na idade dos veteranos, somando-se 
os falecimentos dos ainda vivos, é possível argumentar que o eixo identitário esteja passando por um 
novo processo de adaptação. Mas para que seja possível entender qual é a função da religiosidade, ainda 
presente nos depoentes, é necessário realizar novas entrevistas e consultar novas fontes. 
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