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Prefácio 
 

Profa. Dra. Margarida Maria Rocha Bernardes1 

 

Tive o privilégio, a responsabilidade e a satisfação 

de, em primeira mão, ler “A Veterana – Perfil Biográfico 

da 2º Tenente Helena Ramos, Enfermeira da Força 

Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra 

Mundial”. 

O autor é um jovem e inteligente cineasta 

brasileiro, idealista, nacionalista, detentor de um capital 

cultural acima da média. Sua pró-atividade em conhecer e 

divulgar a participação brasileira no recorte temporal 

deste conflito mundial é importante e cativante. Nós, 

estudiosos do mesmo recorte, podemos ter a certeza de 

que ele dará continuidade aos nossos estudos e manterá 

acesa a chama da participação brasileira neste que foi o 

maior conflito bélico da história da Humanidade. 

 
1 Bióloga e Enfermeira, Professora do Corpo Permanente da Escola 

Superior de Guerra (ESG). 
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O autor descobriu ser parente da enfermeira 

febiana Helena Ramos e isso trouxe à sua escrita um valor 

agregado, tornando a narrativa mais cativante ao nos 

contar e encantar com histórias do passado de sua 

família. Na narrativa histórica, percebe-se um olhar sem 

vício, com a preocupação de trazer documentos que 

comprovam a escrita. Como consequência, vê-se um 

trabalho com credibilidade acerca da memória da 

participação das enfermeiras no evento. Percebe-se o 

rigor do jovem escritor com a autenticidade e a legalidade 

dos diferentes documentos. 

O livro faz uma releitura sobre a Enfermeira Helena 

e se preocupa ainda em preservar a memória daquelas 

mulheres que tiveram a coragem e até mesmo a ousadia 

de, na década de 1940, deixar o conforto de seu mundo 

feminino protegido para enfrentar um mundo masculino e 

os horrores de uma guerra. A homenagem à Helena se 

estende também para todas as valentes e corajosas 

enfermeiras da FEB e da FAB. O texto possui interessantes 

narrativas coletivas, delas ou sobre elas, resgatando a 
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memória social que esse grupo de mulheres deixou 

registrada, e que foi muito bem levantada pelo autor. 

Pelo perfil de Helena Ramos desfilam a vanguarda 

da mobilização feminina no Brasil, seus enfrentamentos, 

dificuldades, alegrias e as múltiplas dores, suas e dos 

feridos, militares e civis, homens e mulheres, crianças e 

até mesmo soldados inimigos. Por fim, encontramos ainda 

o reconhecimento dos que por elas foram atendidos.  

É com satisfação que concluo esse prefácio, 

oportunidade ímpar a mim presenteada, enfatizando que 

os leitores encontrarão uma escrita honesta, 

comprometida com a verdade histórica, um texto que nos 

encanta com a memória da participação de mulheres 

brasileiras, vindo a preencher lacunas na historiografia da 

Segunda Guerra Mundial. Convido-os, portanto, a 

mergulharem no perfil biográfico de Helena Ramos, uma 

história que dignifica e inspira a escolha da enfermagem 

como profissão a ser seguida. 
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Introdução 
 
 

Este livro foi organizado com o propósito de reunir, 

revisitar, difundir e manter atualizada e viva a memória de 

uma das sessenta e sete bravas mulheres que, 

voluntariamente, no Brasil dos anos 1940, decidiram que 

a saúde de seus corajosos compatriotas era mais 

importante que a sua própria segurança e seguiram para 

amenizar o sofrimento nos campos de batalha da Segunda 

Guerra Mundial integrando a Força Expedicionária 

Brasileira (FEB). 

 Posso dizer que me descobri “parente” de Helena 

Ramos por acaso. O interesse pela FEB havia surgido sem 

desconfiar de sua existência. 

Desde criança interessado por História do Brasil, 

conheci no colégio, quando cursava o terceiro ano do 

Ensino Médio, em 2012, brevíssimo relato sobre nossa ida 

à Itália em 1944. A matéria oficial, ministrada em aula, 

esgotava-se em dois ou três parágrafos. Me interessou. 



  
[ 14 ] 

Afinal, lutamos (e vencemos!) no maior conflito armado 

da História. 

A professora, em conversa após a aula, indicou-me 

o livro O inverno da guerra, do jornalista Joel Silveira, 

correspondente de guerra da FEB, para descobrir mais 

sobre o assunto. Muito obrigado, Professora Márcia. 

Comecei a encantar-me pelo tema e fui pesquisar 

na internet, encontrando muitas páginas e sites 

(notadamente o Portal da FEB, administrado pelo 

historiador Derek Destito Vertino) com histórias de guerra 

e notícias atuais sobre os nonagenários veteranos 

remanescentes. Quase que diariamente, notas de 

falecimento. 

 Acompanhei e fui estudando o tema até que, em 

2013, no segundo semestre da Faculdade de Cinema, 

surgiu a tarefa de realizar um documentário. 

Imediatamente decidi-me pelo tema, que acabou não 

prosperando entre os colegas de grupo e o orientador. 

 “Pior para os fatos”, diria Nelson Rodrigues. No 

início do ano seguinte, em janeiro de 2014, iniciei, por 

conta própria, a produção do documentário Que falta que 
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me fez, com a realização de entrevistas no Rio de Janeiro, 

em Juiz de Fora e Belo Horizonte, reunindo depoimentos 

de quinze veteranos brasileiros da Segunda Guerra (um 

da FAB e quatorze da FEB, incluindo a 1º Tenente-

Enfermeira Carlota Mello, então com 99 anos de idade). 

O filme foi lançado em maio de 2014, no auditório 

do Shopping BaySide, na Barra da Tijuca, no Rio de 

Janeiro, quando quatro veteranos entrevistados nos 

honraram com suas presenças. 

O filme estava finalizado. O interesse e a 

admiração, só cresciam. 

Ingressei na Associação Nacional dos Veteranos da 

Força Expedicionária Brasileira (ANVFEB - Direção 

Central), no Rio de Janeiro, em 2015. No mesmo ano fui 

agraciado com a Medalha Marechal Mascarenhas de 

Moraes e eleito para o Conselho Deliberativo da ANVFEB. 

Tudo caminhava muito bem até que, em 2017, 

iniciei com meu avô Olímpio Mata o projeto de organizar e 

publicar o livro Sob a luz de Antares, reunindo as poesias 

e os escritos de seu pai, meu bisavô, Oduvaldo do 

Nascimento Matta, falecido em 1977. 
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Ao iniciar a seleção do material, remexendo nos 

amarelados papeis batidos à máquina, deparei-me com a 

peça teatral Alvorada, escrita por Oduvaldo em 

homenagem à sua prima Helena, enfermeira da FEB. 

Ora, meu bisavô era primo de uma enfermeira da 

FEB, de uma Veterana! Eu nem desconfiava. 

No mesmo instante senti-me integrado à Família 

Febiana. O parentesco é quase próximo: Helena Ramos é 

minha prima em nono grau. 

Mas não interessa! Minha “prima” foi à FEB. Que 

bela história! 

A peça, incluída como anexo nesta obra, foi 

encenada no Escola Comercial Wladimir Matta, dirigido 

por Oduvaldo, em 1945, no retorno da FEB. Helena foi 

interpretada por uma aluna e o papel de expedicionário 

ferido foi desempenhado pelo meu próprio avô, então 

com 13 anos. 

 Desde então dediquei-me à pesquisa sobre Helena 

Ramos, sobre quem nada havia nos volumosos arquivos 

da família (arquivos estes que vínhamos organizando, 

digitalizando e ampliando desde 2009). 
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 Daí surge este livro, sem nenhuma pretensão que 

não a de prestar uma homenagem a esta surpreendente 

“parente” e preservar sua memória, vista por nós como 

abnegação e verdadeiro heroísmo de uma mulher à frente 

de seu tempo. 

 Evidentemente, reveste-se também de homenagem 

a todas as valorosas enfermeiras da FEB e da FAB, 

exemplos de grande coragem. 

 Os fatos biográficos são poucos, Helena deixou 

poucas pegadas. O texto que segue inclui seus 

ascendentes (partindo de nosso único antepassado 

comum conhecido, Manoel) e, principalmente, muitas 

narrativas coletivas das enfermeiras. 

 Preservar a história é nosso dever. Ter descoberto 

esta história não foi mais que alegria. 
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O Bisavô Manoel 
 

Manoel do Nascimento Matta, bisavô de Helena, 

nasceu em Luanda, capital do Reino de Angola, então 

colônia do Reino de Portugal, em 1790 (data estimada). 

Era filho de Manoel do Nascimento Pereira.2 

Manoel do Nascimento Matta trabalhou cerca de 

vinte anos na Junta da Real Fazenda do Reino de Angola, 

ocupando os cargos de praticante, amanuense, 

escriturário e segundo-contador. Também trabalhou como 

calculário nos Reais Cofres da Tesouraria Geral. Começou 

a trabalhar na Junta em 03/02/1803, gratuitamente. Em 

13/08/1804 passou a receber 500 réis por dia. O salário 

evoluiu até 13 mil contos de réis por mês, em 1821. 

Manoel é descrito por seus superiores da Junta como 

zeloso, dedicado, inteligente, obediente e assíduo.3 

 

 
2 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Fundo Ministério 

do Reino, Decretos, 15 de dezembro de 1824. 
 

3 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Fundo Ministério 
do Reino, Decretos, 15 de dezembro de 1824. 
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Suposta fotografia de Manoel do Nascimento Matta, 
a única já localizada, embora não confirmada. Provavelmente, a 

fotografia foi manipulada com processos químicos da época para que 
o retratado parecesse “mais branco”. 

Fonte: Arquivo Histórico Comendador Matta 

 

Manoel serviu nas Forças Armadas do Reino de 

Angola, como voluntário, cerca de quatorze anos. Foi 

soldado na 2ª Companhia do Corpo de Milícias de Luanda 

de 26/08/1803 a 09/06/1813, quando deu baixa. 

Retornou à ativa, passando ao posto de alferes do Corpo 

de Ordenanças de Luanda em 20/11/1814, dando baixa 

em 25/09/1816. Foi promovido a capitão agregado do 

Corpo de Ordenanças de Luanda em 03/12/1817, por 
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proposta do Senado da Câmara. Passou a capitão efetivo 

da 1ª Companhia do Corpo de Ordenanças de Luanda, 

também por proposta do Senado da Câmara, em 

06/06/1818.4 

Com esta folha de serviço, Manoel tentou o 

reconhecimento da coroa portuguesa, pleiteando ser 

admitido na Ordem de Cristo, a mais importante ordem 

honorífica do reino português. A demanda foi atendida em 

portaria de 18/12/1824, assinada por Dom João VI5, que o 

admitia na Ordem de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 
4 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Fundo Ministério 
do Reino, Decretos, 15 de dezembro de 1824. 
 

5 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Registro Geral de 
Mercês, Dom João VI, livro 20, folha 22. 



  
[ 21 ] 

 

Carta de Profissão do Hábito da Ordem de Cristo, 

concedido a Manoel do Nascimento Matta. 
Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Registo Geral de Mercês, 

Dom João VI, livro 20, folha 22 
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Na sequência, o Governador do Reino de Angola, 

Nicolau de Abreu Castelo Branco, em ofício de 

09/06/1825, se dirige ao Ministro dos Negócios da 

Marinha e Ultramar do Reino de Portugal para dizer que 

seria conveniente transferir o “preto” Manoel do 

Nascimento Matta para outra ordem de menor 

importância, destacando que a Ordem de Cristo jamais 

havia sido concedida a um homem “inteiramente negro” 

(linha 17 da segunda página do documento fotocopiado 

nas próximas páginas) e que, caso o fosse, seria um 

incômodo para muitos brancos de Angola já possuidores 

da mesma ordem, que se “envergonhariam” de utilizá-la 

publicamente. O Governador sugere então que Manoel 

seja transferido para a Ordem de São Tiago da Espada.6 

 

 

 

 

 

 
6 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Fundo Ministério 
do Reino, Decretos, 15 de dezembro de 1824. p. 62 a 78. 
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Processo de Habilitação de Manoel do Nascimento Matta 

para a Ordem de Cristo - Carta do Governador 
sugerindo alteração de Ordem. 

Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, 

Decretos, 15 de dezembro de 1824 
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Após alguns meses, com o falecimento de Dom 

João VI e a menoridade daquela que viria a ser Dona 

Maria II, o trono é ocupado pela Princesa Regente Isabel 

Maria de Bragança, que em decreto de 17/01/1827 acolhe 

a sugestão e transfere Manoel do Nascimento Matta para 

a Ordem de São Tiago da Espada, inferior à Ordem de 

Cristo, no grau de cavaleiro.7 

Décadas depois, em novo pleito, já residindo no Rio 

de Janeiro e afastado do serviço público, Manoel do 

Nascimento Matta consegue definitivamente ser admitido 

na Ordem de Cristo, no grau de comendador, por decreto 

de Dona Maria II, Rainha de Portugal, datado de 

23/06/1842.8 É possível que Manoel do Nascimento Matta 

tenha sido, então, o primeiro homem negro a receber a 

prestigiosa Ordem de Cristo, a mais importante do reino 

português. 

 

 
7 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Mesa da 

Consciência e Ordens, Habilitações para a Ordem de Santiago, Letra 
M, maço 03, número 89. 
 

8 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Registro Geral de 

Mercês, Dona Maria II, livro 07, folhas 105 a 105v. 
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Concessão do título de Comendador da Ordem de Cristo a Manoel do 

Nascimento Matta, em 23/07/1842. 
Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Registo Geral de Mercês, 

Dona Maria II, livro nº 17, folhas 105 a 105v 
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Manoel havia chegado ao Brasil em 07/12/1821, 

onde estabeleceu-se como negociante local e 

internacional, mantendo importações e exportações 

principalmente com Angola e outras localidades da África 

portuguesa. Sua ficha de entrada no país9 registra que era 

empregado na junta e que chegou viúvo. Passando para o 

comércio, negociou uma grande variedade de produtos, 

notadamente aguardente, açúcar, fumo, farinha, madeira, 

carne, melado e charutos. Lamentavelmente, também 

comprou e vendeu alguns escravos.10 O jornal O 

Fluminense chegou a recomendar seu nome para ocupar 

uma diretoria no Banco do Brasil11, o que não ocorreu. 

 

 

 

 

 

 
9 BRASIL. Arquivo Nacional. Movimentações de Portugueses no Brasil. 

Manoel do Nascimento Matta. 
 

10 BRASIL. Biblioteca Nacional. Jornal do Commercio, 03/12/1835. 
 

11 BRASIL. Biblioteca Nacional. Jornal do Commercio, 07/10/1853. 
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Jornal do Commercio, 09/07/1835 
Fonte: Biblioteca Nacional 

 
 

Jornal do Commercio, 03/12/1835 
Fonte: Biblioteca Nacional 

 

 

Jornal do Commercio, 06/02/1839 
Fonte: Biblioteca Nacional 
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Jornal O Despertador, 16/02/1839 
Fonte: Biblioteca Nacional 
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Jornal O Despertador, 06/07/1841 

Fonte: Biblioteca Nacional 
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Correio Mercantil, 23/01/1850 
Fonte: Biblioteca Nacional 
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Manoel chegara ao Brasil viúvo e possivelmente 

com um ou dois filhos pequenos. Casou-se em segundas 

núpcias com a francesa Maria Virgínia Prelieux da Matta, 

contratada inicialmente como preceptora de seus filhos do 

primeiro casamento12. Esse segundo casamento produziu 

uma prole numerosa, de cinco ou seis filhos, dentre os 

quais Virgínia Maria do Nascimento Matta, avó de Helena, 

e José Pereira do Nascimento Matta, o mais jovem de 

todos, nascido em 28/03/1836 no Rio de Janeiro. 

José formou-se bacharel em direito na Faculdade 

de Direito da Cidade de São Paulo (hoje Universidade de 

São Paulo – USP), foi vereador na cidade de São Fidélis-RJ 

(eleito em 1868)13, ocupou o cargo de Inspetor de 

Instrução Pública em Cantagalo-RJ e foi agraciado pela 

Rainha de Portugal, Dona Maria II, como cavaleiro da 

mesma Ordem de Cristo.14 

 
12 MATTA, Oduvaldo do Nascimento. Roteiro para uma viagem ao 
passado, em busca do presente, com destino ao futuro. Livro 
de família, não publicado. p. 31. 
 

13 BRASIL. Biblioteca Nacional. Almanak Laemmert, 1878 – pg. 101. 
 

14 PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Fundo do 

Ministério do Reino, Decretos, Decreto de 6 de agosto de 1842. 
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José notabilizou-se no combate à escravidão, advo-

gando gratuitamente para escravos conseguirem a liber-

dade e tentando junto ao Conselho de Ministros a criação 

de uma instituição para educar os filhos livres das mulhe-

res escravas15, no que não logrou êxito. 

 Com seu auxílio e o de outros tantos profissionais 

da lei, diversos escravos encontraram enfim a liberdade 

com o advento da Lei 2.040, de 28 de setembro de 1871, 

a Lei do Ventre Livre, que em seu Artigo 8º determinava 

que “o governo mandará proceder à matrícula especial de 

todos os escravos existentes no Império, com declaração 

de nome, sexo, estado, aptidão para o trabalho e filiação 

de cada um, se for conhecida”. O Parágrafo 2º deste 

artigo determinava que “os escravos que, por culpa ou 

omissão dos interessados, não forem dados à matrícula 

até um ano depois do encerramento [do prazo] desta, 

serão por este fato considerados libertos”. Foi nesta 

brecha em que eles entraram, uma das raras vezes em 

 
15 BRASIL. Biblioteca Nacional. Jornal de Recife, 21/09/1876. 
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que a nossa burocracia estatal favoreceu a população, a 

causa da liberdade pela qual tantos se bateram. 

José faleceu em 03/11/1914, aos 78 anos de idade, 

no Rio de Janeiro. 
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Revista Mensal das Decisões Proferidas pela Relação da Corte, 
novembro/dezembro de 1876 (pgs. 184-186) 

Fonte: Biblioteca Nacional 
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Revista Mensal das Decisões Proferidas pela Relação da Corte, 

outubro de 1876 (pg. 155) 
Fonte: Biblioteca Nacional 
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Tendo permanecido no Brasil após a 

Independência, Manoel, o bisavô de Helena, naturalizou-

se brasileiro16 em 1847, firmando como brasileira toda a 

sua descendência. Na ocasião da naturalização, o Jornal 

do Commercio publicou extenso artigo alusivo ao fato, 

assinado pelo pseudônimo Negrophilo. 

 

O Jornal do Commercio de hoje, na 

rubrica Publicações a pedido, traz um 
pequeno artigo no qual dá ao público a 
importante notícia de haver se concedido 

carta de naturalisação [sic] de cidadão 
brazileiro [sic] ao Sr. comendador Manoel do 

Nascimento Matta, negociante estrangeiro 
há muito estabelecido nesta côrte [sic]. 
Julgando o autor do artigo que é este facto 

[sic] uma acquisição [sic] valiosa, folga de o 
annunciar [sic], convencido como está de 
que o nosso paiz [sic] precisa de homens 

que, como o Sr. Matta, chãos e abonados, 
venhão [sic] fazer parte da nossa grande 
família. 

Compartilhando inteiramente os 
sentimentos do autor do artigo a que nos 
referimos, não podemos deixar de 

congratular os Brazileiros [sic] por tão 
fausto acontecimento, não só porque o 
Brazil [sic] deve com effeito [sic] encher-se 

de ufania por contar no número de seus 

 
16 BRASIL. Biblioteca Nacional. Jornal do Commercio, 20/10/1847. 
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filhos adoptivos [sic] um homem da 
qualidade do Sr. comendador da Matta, 

senão também porque essa importantíssima 
naturalisação [sic] revela a adopção [sic] de 
princípios luminosos que muito hão de 

contribuir para a grandeza do Império. 
Julgava-se até hoje que, a respeito de 

naturalisações [sic], existião [sic] no Brazil 

[sic] certos preconceitos que podião [sic] 
cortar o voo à sua prosperidade. A 

naturalisação [sic] do Sr. da Matta fez 
desvanecer porém essa supposição [sic], e 
trouxe-nos a certeza de que as illustradas 

[sic] e philanthropicas [sic] ideias dos 
abolicionistas e negrophilos [sic] da 
Inglaterra e dos Estados Unidos tinhão [sic] 

felizmente penetrado neste nosso paiz [sic]. 
Alleluia! [sic] 
Acabarão [sic] para os estrangeiros 

odiosas distincções [sic]. A virtude é hoje 
para elles [sic] o único título aos foros de 
cidadão brazileiro [sic], e a esses foros 

podem aspirar agora os próprios negros da 
Costa d’África, se tiverem prestado ao Brazil 
[sic] tantos serviços, se possuírem tantas 

virtudes como o seu ilustre compatriota o 
Sr. comendador da Matta! 

 

Como negociante no Rio de Janeiro, Manoel 

prosperou e juntou patrimônio, adquirindo um imóvel no 

Largo da Segunda-Feira, no bairro do Engenho Velho, que 

viria a ficar conhecido como Chácara do Matta, no 

endereço Rua São Francisco Xavier, número 03, na então 
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Corte do Império do Brasil, hoje cidade do Rio de Janeiro. 

Após a sua morte, a casa foi alugada para funcionar como 

internato do Colégio Pedro II por alguns anos. Após o 

fracionamento dentre os vários herdeiros e o falecimento 

de José Pereira do Nascimento Matta, seu filho mais novo, 

em 03/11/1914, a casa foi alugada e virou o Colégio 

Santa Teresa de Jesus em 01/03/1916, instituição que lá 

funciona até a atualidade, embora a construção original 

tenha sido demolida nos anos 1970. 

Ativo na sociedade da época, Manoel foi provedor 

da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte, 

localizada no Centro do Rio de Janeiro. 

Manoel do Nascimento Matta faleceu em 

13/07/1854, aos 64 anos, no Rio de Janeiro.17 A certidão 

de óbito aponta “hydrofrezio” como causa da morte. Foi 

sepultado no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, 

então recém-inaugurado. 

 

 

 
17 BRASIL. Biblioteca Nacional. Correio Mercantil, 19/07/1854. 
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Correio Mercantil, 19/07/1854 
Fonte: Biblioteca Nacional 
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A Avó Virgínia 
 
 

Virgínia Maria da Matta Ramos (do Nascimento 

Matta em solteira), filha de Manoel e avó de Helena, 

nasceu no Rio de Janeiro por volta de 1831 e faleceu na 

mesma cidade em 26/07/1927, aos 96 anos de idade.18 

Casou-se com José Monteiro Ramos, que faleceu 

antes dela. O casal teve cinco filhos: Guilherme, Corina, 

Maria, Virgínia e Carlos (pai de Helena). 

Professora primária, fundou e dirigiu por muitos 

anos o Lyceu de Santa Philomena, tradicional colégio para 

meninas na cidade de São Fidélis, no estado do Rio de 

Janeiro, inaugurado na década de 1870. 

 

 

 

 

 

 

 
18 BRASIL. Biblioteca Nacional. Jornal O Paiz, 27/07/1927. 
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Jornal O Paiz, 27/07/1927 

Fonte: Biblioteca Nacional 
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Os Pais Carlos e Maria 
 
 

 O casal Carlos Ramos e Maria da Conceição Nheco 

Ramos teve três filhas: Aída, Carlota e Helena. 

A mãe, dona de casa, natural de Itaqui-RS, faleceu 

em 06/09/1938, com cerca de 70 anos. 

O pai nasceu em 22/07/1864, na Bahia, onde se 

formou como farmacêutico. Era filho de Virgínia Maria da 

Matta Ramos e de José Monteiro Ramos.19 

Carlos Ramos prestou concurso e ingressou nas 

fileiras da Marinha de Guerra em 1886, como guarda-

marinha. Em 1891 foi promovido a 2º Tenente-

Farmacêutico e seguiu em comissão à Europa, a bordo do 

Cruzador República, voltando ao Brasil após algum tempo 

servindo na Inglaterra.20 

Em 1904, já como 1º Tenente, foi designado para o 

Hospital da Marinha, após servir embarcado na Flotilha do 

Alto Uruguai. Depois de servir em diversos 

 
19 BRASIL. Biblioteca Nacional. Jornal do Brasil, 26/04/1941. 
 

20 BRASIL. Biblioteca Nacional. Jornal do Brasil, 26/04/1941. 
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estabelecimentos navais em terra e no mar, foi promovido 

a Capitão de Fragata em 09/11/1914, quando foi 

nomeado diretor do Laboratório Farmacêutico e do 

Gabinete de Análises da Marinha.21 

Em seu obituário, escrito e publicado pelo Jornal do 

Brasil, registra-se que “constavam muitos elogios [em sua 

folha de serviço], inclusive por motivo de sua dedicada 

atuação durante a terrível epidemia de gripe [Gripe 

Espanhola], em 1918”.22 

Em 30 de novembro de 1921, contando 38 anos de 

serviço ativo, foi promovido a Capitão de Mar e Guerra e 

reformado como Contra-Almirante-Farmacêutico. Foi 

agraciado com a Medalha do Mérito Militar (bronze, prata 

e ouro).23 

O Almirante Carlos Ramos faleceu em 25/04/1941, 

após quatro meses internado no Hospital Central da 

Marinha, no Rio de Janeiro. 

 
21 BRASIL. Biblioteca Nacional. Jornal do Brasil, 26/04/1941. 
 

22 BRASIL. Biblioteca Nacional. Jornal do Brasil, 26/04/1941. 
 

23 BRASIL. Biblioteca Nacional. Jornal do Brasil, 26/04/1941. 
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Em sua homenagem, através do Decreto Municipal 

nº 11.847, de 11 de março de 1975, foi batizada a Rua 

Almirante Carlos Ramos, em Americanópolis, na cidade de 

São Paulo-SP. 
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Carlos Ramos, pouco tempo após ingressar na Marinha de Guerra, 

como Guarda-Marinha, possivelmente na década de 1890. 
 

Fonte: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha; 

Fotografia doada à DPHDM por sua filha Carlota. 
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Helena Ramos, um perfil 
 
 

Helena Ramos nasceu no Rio de Janeiro, à época 

Distrito Federal, em 08/09/1908, filha do Contra-

Almirante-Farmacêutico Carlos Ramos e de Maria da 

Conceição Nheco Ramos. 

Helena iniciou a carreira no funcionalismo público 

nos anos 1930, como secretária na Superintendência de 

Ensino Comercial, no então Distrito Federal.24 Poucas 

opções existiam no princípio do século XX para moças que 

desejavam trabalhar fora, e Helena passou quase toda a 

vida como funcionária administrativa do Estado. 

Em 1934, com uma reestruturação do Ministério da 

Educação, onde servia, passou ao cargo de oficial da 

Inspetoria Geral de Ensino Comercial25, o novo órgão 

criado. Nos anos seguintes, continuou exercendo cargos 

do mesmo nível em variados órgãos administrativos 

 
24 BRASIL. Biblioteca Nacional. A Noite, 10/04/1933. 
 

25 BRASIL. Biblioteca Nacional. O Paiz, 19/10/1934. 



  
[ 51 ] 

subordinados ao Ministério da Educação, como as divisões 

de Pessoal e de Educação Física. 

 

Jornal O Paiz, 19/10/1934 
Fonte: Biblioteca Nacional 
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Em 1938 faleceu Maria da Conceição e, em 1941, 

Carlos Ramos. Aos 32 anos de idade, Helena já não tinha 

ambos os pais. Jamais se casou ou teve filhos, de modo 

que passou, desde então, a contar como familiares com a 

irmã Carlota, igualmente solteira e sem filhos, a irmã Aída 

e seus dois filhos, e o primo Oduvaldo Matta. 

 Em 1942, o Brasil entrou em guerra. 

O governo brasileiro relutou muito em escolher um 

lado na guerra, por diversas razões econômicas e 

ideológicas. Grande parte da cúpula estadonovista era 

simpática à Alemanha nazista e ao sistema fascista de 

governo. Por outro lado, em um país agrário e 

eminentemente rural, o governo ansiava pela 

industrialização e pela modernização das Forças Armadas, 

esperançoso de que conseguiria ambos em troca de apoio 

ao esforço de guerra. Caberia, ainda, decidir a qual dos 

lados. 

 Em 07 de dezembro de 1941 a base naval 

americana de Pearl Harbor é atacada de surpresa por 

tropas japonesas. Os Estados Unidos declaram guerra aos 

países do Eixo, no que são seguidos, aos poucos, pelos 
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demais países americanos participantes da III Conferência 

de Chanceleres das Repúblicas Americanas, realizada no 

Rio de Janeiro em janeiro de 1942, sob a liderança do 

Chanceler brasileiro Oswaldo Aranha. 

 Seguindo o Pacto Pan-Americano e a Política da 

Boa Vizinhança, todos os países americanos haviam 

acordado neutralidade e solidariedade mútua, ou seja, se 

qualquer um deles fosse agredido, todos juntar-se-iam 

contra o lado agressor. 

 O Brasil rompeu relações diplomáticas com 

Alemanha e Itália na sequência, em 28 de janeiro de 

1942. 

O país já havia sido atacado mesmo antes. A 

primeira vítima brasileira na Segunda Guerra Mundial 

faleceu em 22 de março de 1941. O navio Taubaté, da 

Marinha Mercante Brasileira, navegava no Mar 

Mediterrâneo, do Chipre para Alexandria, devidamente 

identificado com bandeiras nacionais e levando apenas 

mercadoria. Foi metralhado por um avião alemão e, 

“apesar dos lenços brancos içados e de ter parado as 



  
[ 54 ] 

máquinas, sofreu ataque por mais de setenta minutos”26. 

O ataque matou, metralhado no convés, o conferente 

José Francisco Fraga, e deixou ainda treze outros 

tripulantes feridos. 

Ainda antes do rompimento das relações, 

submarinos nazi-fascistas iniciaram pesada campanha 

contra o comércio brasileiro. Em 09 de dezembro de 1941, 

logo após o ataque japonês a Pearl Harbor, Hitler 

autorizou que o Comando da Força de Submarinos 

operasse contra o Brasil, afundando navios mercantes 

brasileiros no Caribe, na costa americana e no Atlântico 

Sul27. 

Após o rompimento diplomático, submarinos do 

Eixo passaram a afundar navios brasileiros por toda a 

costa, invadindo nossas águas nacionais. Em agosto, após 

seis navios afundados em apenas uma semana, imensa 

pressão popular tomou as ruas do país exigindo a 

 
26 MEDEIROS, Elza Cansanção. E foi assim que a cobra fumou. Rio 

de Janeiro, RJ: Imago Editora, 1987. p. 19. 
 

27 BLAJBERG, Israel. Estrela de David no Cruzeiro do Sul. 
Resende, RJ: AHIMTB, 2015. p. 107. 
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declaração de guerra, assinada em 31 de agosto de 1942. 

Ao final da guerra, o país teve cerca de trinta e um navios 

atacados ou afundados, vitimando, ao todo, quase mil e 

quinhentas pessoas, entre tripulantes (da Marinha 

Mercante), militares (do Exército e da Marinha de Guerra) 

e civis (incluindo mulheres e crianças). 

Respondendo à agressão, o Brasil criou, em 09 de 

agosto de 1943, a Força Expedicionária Brasileira (FEB), 

para ser enviada aos campos de batalha, na luta por 

liberdade e democracia. 

Após a entrada do Brasil na guerra e o início dos 

preparativos para o envio das tropas à Europa, o Exército 

Americano, ao qual a FEB ficaria subordinada durante a 

campanha, solicitou que compusesse também a FEB um 

Corpo de Enfermeiras, que pudessem atender aos 

brasileiros e render as enfermeiras americanas, em 

atividade na guerra desde 1941. 

No Serviço de Saúde do Exército, que não dispunha 

de enfermeiras, iniciou-se essa transformação. Através do 
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Decreto-lei nº 6.097, de 13 de dezembro de 1943, foi 

criado o Quadro de Enfermeiras da Reserva do Exército28. 

 

DECRETO-LEI Nº 6.097, DE 13 DE 

DEZEMBRO DE 1943 
 

Cria o Quadro de Enfermeiras da Reserva do 

Exército 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da 

atribuição que lhe confere o artigo 180 da 

Constituição, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica criado no Serviço de Saúde do 

Exército o Quadro de Enfermeiras da Reserva do 

Exército.  
 

Art. 2º O presente decreto-lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Rio de janeiro, 13 de dezembro de 1943, 122º da 

Independência e 55º da República. 

 

GETÚLIO VARGAS  

Eurico G. Dutra29 

 

 

 
28 MEDEIROS, Elza Cansanção. E foi assim que a cobra fumou. Rio 

de Janeiro, RJ: Imago Editora, 1987. p. 222. 
 

29 BRASIL. Decreto-lei nº 6.097, de 13 de dezembro de 1943. 
Sítio digital da Câmara dos Deputados. Acessado em 20/04/2019. 
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Com a premência da organização do Quadro, o 

Exército aceitou mulheres com diferentes tipos de 

formação e experiência. Como pré-requisito, deveriam ser 

brasileiras natas, solteiras ou viúvas (aceitariam mulheres 

casadas desde que com o consentimento do marido), ter 

entre 22 e 45 anos de idade e alguma formação em 

enfermagem30. 

Parte das enfermeiras era “diplomada”, ou seja, 

havia cursado o equivalente a um curso de nível superior 

em escolas da época, como a Escola de Enfermagem 

Anna Nery (EEAN), a Escola Alfredo Pinto (EAP) e a da 

Universidade de São Paulo (USP). O curso tinha a duração 

de três anos e esse grupo representou a minoria do 

efetivo31. 

 
30 OLIVEIRA, Alexandre Barbosa de. Enfermeiras da Força 

Expedicionária Brasileira no front do pós-guerra. Tese de 
Doutorado. Rio de Janeiro, RJ: Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, 2010. p. 85. 
 

31 BERNARDES, Margarida Maria Rocha. O Grupamento Feminino 

de Enfermagem do Exército na Força Expedicionária 
Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Dissertação de 
Mestrado. Rio de Janeiro, RJ: Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, 2003. p. 60-62. 
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Outro grupo de enfermeiras era o de 

“samaritanas”, formadas pela Cruz Vermelha Brasileira em 

um curso de um ano, próximo do que seria, hoje, uma 

formação técnica. 

A maior parte das enfermeiras da FEB, no entanto, 

era de “voluntárias socorristas”, também formadas em 

curso ministrado pela Cruz Vermelha Brasileira, com 

duração de três meses, voltado para formação 

emergencial e com alta procura, motivada pela 

contingência da guerra. Muitas mulheres que concluíram 

este curso trabalhavam em outras áreas, não possuíam 

nenhuma experiência na área da saúde e procuraram a 

enfermagem especificamente com o objetivo de seguirem 

para o voluntariado da guerra. 

Muito embora carregassem bagagens acadêmicas, 

formação e experiência muito diversas, sendo ainda um 

grupo bastante heterogêneo quanto a condição e origem 

econômica, muitas enfermeiras compartilhavam o passado 

militar no sangue: eram filhas, netas ou sobrinhas de 

generais e almirantes brasileiros (como a própria Helena), 

de alguma forma ligadas à vida militar, com parentes ou 
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amigos na FEB. Algumas descendiam de heróis da Guerra 

da Tríplice Aliança, como foi o caso das enfermeiras Aracy 

Arnaud Sampaio, Virgínia Maria de Niemeyer Portocarrero 

e Lúcia Osório. 

Helena Ramos esteve na vanguarda da mobilização. 

Já em 1943, sem nenhuma experiência na área, realizou o 

Curso de Voluntária Socorrista na Cruz Vermelha 

Brasileira, com o intuito de preparar-se para ser útil ao 

esforço de guerra, após a chamada pública de 

enfermeiras voluntárias divulgada no jornal O Globo em 

09 de outubro de 194332. 

Integrou a primeira turma do Curso de Emergência 

de Enfermeiras da Reserva do Exército (CEERE) da 1ª 

Região Militar, no Rio de Janeiro. O curso durou cerca de 

três meses, sendo concluído em 25 de março de 1944. 

Dentre cinquenta alunas, Helena terminou em 45º lugar, 

 
32 BERNARDES, Margarida Maria Rocha. O Grupamento Feminino 

de Enfermagem do Exército na Força Expedicionária 
Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Dissertação de 

Mestrado. Rio de Janeiro, RJ: Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, 2003. p. 59. 
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com média final seis33. Claramente, a adaptação ao 

serviço de enfermagem e à vida militar, duas completas 

novidades em sua vida, não foi fácil. 

Sobre o treinamento, a pesquisadora Margarida 

Bernardes transcreve depoimento da Enfermeira Virgínia 

Maria de Niemeyer Portocarrero, também integrante da 

primeira turma do CEERE no Rio de Janeiro: 

 

O treinamento todo era muito pesado. 
Amanhecíamos no Hospital Central do 

Exército até doze horas, aí pegávamos um 
ônibus e vínhamos para um restaurante ao 
lado da Central do Brasil [...] Nós 

entrávamos às 13 horas nas aulas teóricas 
na Diretoria de Saúde, no Centro, antigo 

Ministério do Exército [...] Acabando isso 
pegávamos um ônibus ali mesmo da Central 
para a Urca e íamos para a Escola de 

Educação Física [...] Só éramos liberadas 
seis horas da noite, tínhamos o dia inteiro 
de treinamentos diferentes [...]34 

 
33 MEDEIROS, Elza Cansanção. E foi assim que a cobra fumou. Rio 
de Janeiro, RJ: Imago Editora, 1987. p. 45. 
 

34 PORTOCARRERO, Virgínia Maria de Niemeyer. apud BERNARDES, 
Margarida Maria Rocha. O Grupamento Feminino de 

Enfermagem do Exército na Força Expedicionária Brasileira 
durante a Segunda Guerra Mundial. Dissertação de Mestrado. Rio 
de Janeiro, RJ: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2003. p. 

65. 
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 Desta primeira turma do CEERE, seguiram de fato 

para a guerra trinta e sete enfermeiras. Foram ainda 

outras treze enfermeiras formadas pela segunda turma, 

que reuniu vinte e uma alunas. No Rio de Janeiro foram 

formadas ainda mais duas turmas do Curso de 

Emergência de Enfermeiras da Reserva do Exército, mas 

nenhuma de suas alunas seguiu para a Itália. A FEB 

contou ainda com outras dezessete enfermeiras, formadas 

pelo curso ministrado nas Regiões Militares sediadas no 

Ceará, em Minas Gerais, na Bahia e no Paraná35. O efetivo 

total foi de sessenta e sete enfermeiras. 

Outras seis enfermeiras, todas diplomadas pela 

Escola de Enfermagem Anna Nery, compuseram o efetivo 

da Força Aérea Brasileira (FAB) na Itália durante a guerra. 

Tendo recebido inclusive treinamento nos Estados Unidos 

antes do embarque, essas mulheres, de formação 

profissional, terminaram tendo experiência bastante 

diversa das enfermeiras da FEB durante e após a guerra. 

 
35 MEDEIROS, Elza Cansanção. E foi assim que a cobra fumou. Rio 
de Janeiro, RJ: Imago Editora, 1987. p. 45-46. 
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Tendo concluído o curso em março e apresentado-

se como voluntária, Helena foi convocada para a FEB, por 

Portaria Ministerial nº 6.382, de 20 de abril de 1944, como 

Enfermeira de 3ª Classe. 

É interessante destacar esta nomenclatura, criada 

especialmente para estas novas mulheres, que então não 

eram nem civis nem oficialmente militares. Não 

receberam, de início, patente ou graduação, e foram 

remuneradas com o soldo de 3º Sargento. Helena, por ser 

funcionária do Ministério da Educação, abriu mão do 

vencimento militar e manteve o salário civil. 

Apenas em 29 de julho de 1944, com enfermeiras 

já na Itália, durante a guerra, Helena e todas as demais 

enfermeiras da FEB foram “arvoradas” ao posto de 2º 

Tenente36, pelo Boletim Interno da FEB número 175, 

assinado pelo Comandante da FEB, General de Divisão 

João Baptista Mascarenhas de Moraes. Resolveu-se assim 

 
36 BERNARDES, Margarida Maria Rocha. O Grupamento Feminino 

de Enfermagem do Exército na Força Expedicionária 
Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Dissertação de 
Mestrado. Rio de Janeiro, RJ: Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, 2003. p. 45. 
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o constrangimento que envolvia saber em quais barracas 

elas deveriam dormir ou em qual mesa deveriam comer, 

por exemplo, já que antes não eram nem civis nem 

militares, nem oficiais nem praças, embora já andassem 

fardadas. Seriam, a partir de então, oficialmente as 

primeiras mulheres militares na história do Brasil. 

Interessante notar que o soldo, o pagamento, continuou 

equiparado ao de 3º Sargento, hierarquicamente inferior. 

Helena apresentou-se no Ministério da Guerra em 

25 de abril, passando à disposição da FEB em 02 de 

junho. 
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Enfermeiras da FEB desfilam na Avenida Rio Branco, no Rio de 
Janeiro, antes de seguirem para a Itália 

 

Fonte: Museu da Imagem e do Som (MIS) da Associação 
Nacional dos Veteranos da FEB (ANVFEB) 
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Enfermeiras da FEB na missa de benção dos braçais, na Igreja da 

Candelária, no Rio de Janeiro, antes da ida para a guerra (Helena 
Ramos é a quinta, da esquerda para a direita, na primeira fila) 

 

Fonte: Museu da Imagem e do Som (MIS) da Associação 
Nacional dos Veteranos da FEB (ANVFEB) 
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Enfermeiras da FEB recebem a Cruz Benta de São Camilo antes do 

embarque para Itália (Helena Ramos na fila de trás, ao lado do 

homem de óculos, entre as duas mulheres) 
 

Fonte: Museu da Imagem e do Som (MIS) da Associação 

Nacional dos Veteranos da FEB (ANVFEB) 
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Enfermeiras Voluntárias da FEB 

(Helena Ramos é a sexta da esquerda para a direita) 
 

Fonte: Biblioteca Nacional 
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Helena seguiu para a Itália por via aérea com o 4º 

Grupo de Enfermeiras, partindo do Rio de Janeiro em 09 

de agosto de 1944. Retornou, também por via aérea, em 

09 de junho de 1945. Em ambas as viagens, o avião 

realizava diversas escalas, tanto por necessidades técnicas 

quanto por questões estratégicas e de segurança. Na ida, 

Helena esteve primeiro em Natal-RN, o Trampolim da 

Vitória, de onde partiu três dias depois, em 12 de agosto. 

Realizou então diversas paradas no continente africano: 

Acra (hoje capital de Gana, à época colônia britânica), 

Dakar (hoje capital do Senegal, à época colônia francesa), 

Casablanca (hoje cidade do Marrocos, à época colônia 

francesa) e Argel (hoje capital da Argélia, à época colônia 

francesa). Chegou finalmente a Nápoles em 19 de 

agosto.37 

Sobre essa inusitada e, certamente, marcante 

viagem, Helena não deixou memórias escritas. No 

entanto, outra enfermeira da FEB, Aracy Arnaud Sampaio, 

que seguiu para a Itália na sequência, com o 14º Grupo, 

 
37 VALADARES, Altamira Pereira. Álbum Biográfico das Febianas. 
Batatais-SP: Centro de Documentação Histórica do Brasil, 1976. p. 52.  
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fez trajeto bastante similar e deixou valioso relato em seu 

diário, do qual nos valemos como narrativa. 

 

Com ansiedade aguardávamos a 
continuação da viagem, pois sabíamos que 

nos hospitais da velha Itália nossos patrícios 
precisavam de cuidados. Seguimos em um 
grande avião, direto a Dakar, na África. 

Voávamos muito alto, e uma colega sentiu-
se mal. Fizemos uma aterrissagem em pleno 
deserto do Saara, e o calor era estúpido. 

Vimos alguns árabes vestidos à sua moda e 
bem diferentes dos que imaginávamos lendo 
os romances O Sheik e O Filho do Sheik. 

Pernoitamos em Dakar e em outro avião 
seguimos, passando pela Tunísia e Argélia. 
Era proibido sairmos do acampamento, mas 

na Argélia consegui dar uma escapada no 
jipe do sargento encarregado do aeroporto 

e vi de relance a cidade. Passamos por uma 
aldeia de negros, e achei pitorescas suas 
moradias. Muito parecidas com as tabas de 

nossos índios, conforme as gravuras nas 
histórias do Brasil. Imagino o calor e o 
desconforto, pois só há uma abertura nas 

casas. As mulheres e crianças estavam 
todas do lado de fora cozinhando e fritando 
bolinhos semelhantes aos acarajés baianos. 

Os homens voltavam do campo, todos 
vestidos em camisolões, com as ferramentas 
no ombro e cantando uma triste toada... Da 

Argélia voamos para Casablanca, já nossa 
conhecida pelo cinema, com um filme do 
Humphrey Bogart. Bela cidade, muito 
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adiantada, com bonitas casas de sacadas 
floridas. Há o bairro árabe onde existe o 

harém de um sultão. Só nos permitiram 
entrar nos jardins onde admiramos as flores, 
pássaros e fontes. Nas ruas, víamos muitos 

árabes vestidos à sua moda, isto é, de 
camisolões riscados de seda, com 
albornozes e guiando automóveis! Muitas 

mulheres de rosto velado. Pedimos a uma 
que nos mostrasse a face, e ela o fez 

escondendo-se atrás de uma porta. Era 
linda! [...] Finalmente em Nápoles. Que 
destruição na cidade e que triste impressão 

tivemos! Ficamos alojadas em um hotel que 
havia sido luxuoso e confortável, mas pelos 
bombardeios estava muito danificado.38 

 

Chegando a Nápoles em 19 de agosto, Helena foi 

designada para servir no 45º General Hospital, na mesma 

cidade. 

Por necessidade de serviço, atuou em diversos 

hospitais durante a guerra: 45º General Hospital 

(Nápoles), 38º Evacuation Hospital (Cecina, Pisa e 

Florença), 24º General Hospital (Marzabotto e Parolla), 

16º Evacuation Hospital (Pistóia – onde esteve a maior 

 
38 SAMPAIO, Aracy Arnaud. apud FRÖHLICH, Sirio Sebastião. Vozes 
da Guerra. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2015. p. 267-268. 
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parte da campanha) e 15º Evacuation Hospital (Corvella), 

sempre nas enfermarias de Clínica Médica. 

 A Enfermeira Virgínia Maria de Niemeyer 

Portocarrero, Veterana da FEB, desenhou um esboço do 

funcionamento do Serviço de Saúde em campanha. 
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Fonte: Fundo Virgínia Portocarrero, Fundação Oswaldo Cruz 
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A pesquisadora Carmen Rigoni detalha a estrutura 

de tratamento de um ferido em combate: 

 

[...] eram transportados da frente de 
batalha, sendo dirigidos para o local mais 

avançado que existisse. Nesses locais eram 
recolhidos pelos padioleiros, os verdadeiros 
anjos nos campos de batalha, como se 

referiu Moutinho. Eram transportados em 
padiolas, que poderiam ser conduzidas a 
quatro mãos ou sobre os jeeps, que 

comportavam até duas padiolas, até o Posto 
de Socorro do Batalhão. [...] Sobre o 
ferimento era aplicada sulfa em pó, exceto 

quando o ferimento era nos olhos, quando 
se procedia então um curativo oclusivo. Nos 
ferimentos vasculares, utilizavam-se 

garrotes. Muitas vezes eram ministrados 
comprimidos de sulfa, caso o ferido 

conseguisse deglutir. 
Caso o ferido apresentasse sinais de fratura 
dos membros, superior ou inferior, este era 

imobilizado por talas que eram fixadas por 
ataduras [...]. Era no Posto de Socorro do 
Batalhão que se ministravam os primeiros 

cuidados de urgência, verificando como 
foram efetuados os primeiros socorros. Essa 
primeira revisão consistia em ministrar 

injeções, estimulantes, quando necessário, 
como a toxoide antitetânica, no sentido de 
reforçar a vacina Tetab que havia sido 

aplicada no Brasil (contra tétano, tifo e 
paratifo), fabricadas pelos Instituto Militar 
de Biologia. 
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Depois desses procedimentos, o ferido era 
encaminhado pelas ambulâncias do Batalhão 

de Saúde para o Posto de Socorro 
Divisionário, onde a triagem funcionava com 
maiores recursos, principalmente no sentido 

de atender os feridos que chegavam em 
estado de choque. Desse Posto, o evacuado 
seguia para o Posto de Tratamento 

Divisionário, que era instalado na 
Companhia de Evacuação, que também 

pertencia ao Batalhão de Saúde. [...]39 

 

 Na Companhia de Evacuação o ferido poderia 

permanecer por alguns poucos dias, para tratamentos 

mais simples, e retornar ao front, ou ser transferido para 

os hospitais da retaguarda, com melhor estrutura, para 

casos mais graves. 

O pesquisador militar Sirio Fröhlich descreve as 

categorias e a estrutura dos hospitais americanos, 

destacando que “antes de o ferido ser levado para a 

estrutura hospitalar ele recebia o atendimento inicial dos 

enfermeiros e médicos da estrutura do serviço de saúde 

 
39 RIGONI, Carmen Lúcia. Diários de Guerra nº 1 – Anjos de 

Branco: o Serviço de Saúde da FEB na Itália salvando vidas (1944-
1945). Curitiba, PR: Editora Progressiva, 2010. p. 64-66. 
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dos batalhões e regimentos”40. As enfermeiras, no 

entanto, atuaram somente na estrutura hospitalar. 

 

a) Hospital de Campanha (Field 
Hospital). Era o mais próximo do front. Nele 

era prestado o atendimento inicial aos 
pacientes que não podiam ser transportados 
em consequência da urgência da 

intervenção cirúrgica – que chegava a ser 
feita sobre a própria padiola; 
 

b) Hospital de Evacuação (Evacuation 
Hospital). No esboço, percebe-se que 
progrediu por várias localidades. Nele eram 

realizadas cirurgias e tratamento de doenças 
infectocontagiosas; 

 

c) Hospital de Estacionamento (Station 
Hospital). Era mais bem estruturado e 

recebia pacientes com órgãos perfurados, 
membros amputados e fraturas mais graves, 
que exigiam internação mais prolongada; 

 
d) Hospital de Convalescentes 
(Convalescent Hospital). A denominação é 

autoexplicativa; 
 

e) Hospital Geral (General Hospital). Era 

o único dotado de uma estrutura de hospital 
de tempo de paz. Desse último, os doentes 
mais graves e os amputados eram 

 
40 FRÖHLICH, Sirio Sebastião. Vozes da Guerra. Rio de Janeiro: 

Biblioteca do Exército, 2015. p. 262. 
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evacuados para o Brasil ou para os Estados 
Unidos, dependendo da complexidade do 

tratamento a que teriam de ser 
submetidos.41 

 

Sobre o 16º Evacuation Hospital, onde Helena 

esteve a maior parte do tempo, registrou a Enfermeira 

Olímpia de Araújo Camerino: 

 

[...] Esse hospital recebia feridos evacuados 
do Field [Hospital, em Valdibura, o mais 
próximo da linha de frente dos combates] e 

diretamente do front. As baixas se sucediam 
quase sem trégua. Feridos que traziam os 
pulmões ou intestinos perfurados. Outros 

que haviam perdido pernas, braços, mãos, 
pés. 
Vinham surdos, artérias rompidas, grandes 

chocados, fraturas diversas, loucos, 
neuróticos, pés de trincheira e clínica 
médica. Depois de atendidos pelos médicos, 

na sala de operação eram entregues às 
enfermeiras, que lhes aplicavam o sangue, o 
plasma e os medicamentos anotados. 

Controlavam ainda pulso, respiração e 
pressão. O trabalho era estafante. A equipe 

de enfermagem, composta de enfermeiras 
brasileiras e americanas, sargentos e 
soldados em ação contínua, não media 

 
41 FRÖHLICH, Sirio Sebastião. Vozes da Guerra. Rio de Janeiro: 
Biblioteca do Exército, 2015. p. 262-263. 
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sacrifício para que o ferido fosse bem 
atendido. 

Repetiam assim as enfermeiras brasileiras 
do 16º de Evacuação o trabalho fatigante e 
real de suas colegas do Hospital de Campo. 

Eram a sentinela invariável a velar pelos 
doentes. 
Esse Hospital de Evacuação deslocou-se 

para diversas cidades: Tarquínia, Sta. Luce, 
Pisa, Pistóia, Corvella, Marzabotto e Parola. 

As enfermeiras também acompanharam o 
hospital em sua peregrinação.42 

 

A distância do front não garantiu sossego ou 

segurança aos profissionais de saúde. Dentre os hospitais 

onde Helena serviu, destacam-se o 38º Evacuation 

Hospital, que foi inundado pelo transbordamento do Rio 

Arno e evacuado às pressas, e o 16º Evacuation Hospital, 

atingido e destruído parcialmente por um incêndio. 

 

 
42 CAMERINO, Olímpia de Araújo. A mulher brasileira na Segunda 
Guerra Mundial. Rio de Janeiro: Capemi Editora, 1983. p. 115-116. 
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16º Evacuation Hospital, em Pistóia 
 

Fonte: Museu da Imagem e do Som (MIS) da Associação 

Nacional dos Veteranos da FEB (ANVFEB) 
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16º Evacuation Hospital, em Pistóia, com sua área central 

destruída por um incêndio 
 

Fonte: Museu da Imagem e do Som (MIS) da Associação 
Nacional dos Veteranos da FEB (ANVFEB) 
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38º Evacuation Hospital, em Pisa, inundado pelo Rio Arno 
 

Fonte: Museu da Imagem e do Som (MIS) da Associação 

Nacional dos Veteranos da FEB (ANVFEB) 
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Sobre a inundação que atingiu o 38º Evacuation 

Hospital, valemo-nos do detalhado relato da Enfermeira 

Elza Cansanção Medeiros, que nele também servia à 

época. 

 

Na linha de evacuação de feridos, era o 38º 

Evacuation Hospital muito importante. 
Comportava mil pacientes, com todas as 
comodidades para o atendimento eficiente, 

embora fosse todo instalado em barracas de 
lona. Esteve a seção brasileira sob o 
comando do Major Dr. Ernestino Gomes de 

Oliveira, o mesmo que saiu do Brasil 
conosco. 
[...] Transcorria o dia 2 de novembro de 

1944, quando, à hora do jantar, o 
comandante do hospital deu o aviso de que 
possivelmente teríamos que evacuar o 

hospital nas próximas 24 horas, que 
deveríamos providenciar um bornal com 
roupas e o que mais necessário fosse para 

um ou dois dias. Os alemães haviam 
represado o rio Arno nas montanhas, e 
esperaram que este estourasse as 

comportas, e as águas estavam vindo 
caudalosas, arrasando tudo. 

[...] A previsão do coronel, entretanto, foi 
falha. Cerca de 20h, depois de preparar os 
bornais, eu já estava deitada, quando o 

Tenente Dr. Sebastião Souto Maior, marido 
da colega Elza Miranda da Silva, entrou 
correndo na barraca avisando que as águas 
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já estavam invadindo o hospital. 
Estabeleceu-se a confusão e a correria. 

[...] Os americanos providenciaram de 
imediato a remoção de todos os pacientes 
para um edifício em construção nas 

proximidades de nossa área, numa ordem 
impressionante. O transporte era feito por 
enfermeiras e no novo local também eram 

colocados em ordem, como se nada 
estivesse ocorrendo. 

[...] Depois que conseguimos alojar todos os 
mil pacientes e cerca de dois mil 
funcionários do hospital, já era mais de 

meia-noite. 
[...] Durante três dias sofremos 
terrivelmente, não só pelo desconforto como 

também pela falta de roupa para trocar. Na 
realidade, esse problema de roupa foi só 
para as brasileiras, pois o supply americano, 

de imediato, forneceu a seu pessoal roupas 
limpas e todo o material necessário. Nós, 
entretanto, não tínhamos nada [...]43 

 

Pela atuação durante o episódio traumático, Helena 

recebeu o seguinte elogio oficial, assinado pelo Major-

Médico Ernestino Gomes de Oliveira, chefe, no 38º, da 

Seção Brasileira de Hospitalização, a unidade brasileira 

 
43 MEDEIROS, Elza Cansanção. E foi assim que a cobra fumou. 

Rio de Janeiro, RJ: Imago Editora, 1987. p. 71-74. 
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que funcionava dentro dos hospitais, comandados pelos 

americanos. 

 

E como exemplo digno de ser seguido por 
todos os que se sacrificaram pela causa da 

liberdade e serviço no Brasil, tenho muitas 
satisfações em elogiar e louvar, 
nominalmente, a Enfermeira HELENA 

RAMOS, calma e prestimosa, muito 
colaborou nos trabalhos de salvamento, 
contribuindo assim para o completo êxito do 

serviço.44 

 

Do comandante do mesmo hospital, o americano 

Coronel G. T. Wood Junior, recebeu outro elogio oficial: 

 

Realizou excelente trabalho, manifestou 
dedicado interesse no bem-estar dos 
pacientes, cooperou com os membros desta 

Unidade no mais alto grau e demonstrou o 
mais elevado padrão de disciplina militar. 
Lamento que tenha sofrido incômodos e 

perda de seus haveres por causa da recente 
inundação.45 

 

 
44 VALADARES, Altamira Pereira. Álbum Biográfico das Febianas. 

Batatais-SP: Centro de Documentação Histórica do Brasil, 1976. p. 53. 
 

45 VALADARES, Altamira Pereira. Álbum Biográfico das Febianas. 

Batatais-SP: Centro de Documentação Histórica do Brasil, 1976. p. 53. 
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Sobre o outro hospital perdido, o 16º Evacuation 

Hospital, onde estavam dezesseis enfermeiras brasileiras e 

Helena e Elza também serviram juntas, a segunda deixou 

o seguinte registro: 

 

Após a perda do 38º Evacuation Hospital, 

fomos instalar a nossa Seção Hospitalar 
Brasileira no 16º Evacuation Hospital em 
Pistóia. [...] O nosso hospital também sofreu 

um incêndio bastante perigoso. Foi 
provocado pela explosão, creio que de éter. 
Foi um tremendo rebuliço para conseguirem 

salvá-lo. Gostávamos muito dele por ser 
muito organizado, e, embora instalado em 
barracas, estava justo no centro da cidade.46 

 

Sobre o funcionamento do 16º Evacuation Hospital, 

a Enfermeira Virgínia Maria de Niemeyer Portocarrero 

deixou algumas memórias: 

 

[...] As ordens de serviço às enfermeiras 
brasileiras eram transmitidas pela 

Enfermeira-Chefe (Chief Nurse), Miss Helde, 
através de nossa colega patrícia Bertha, que 
acumulava a função de Oficial de Ligação. 

 
46 MEDEIROS, Elza Cansanção. E foi assim que a cobra fumou. Rio 
de Janeiro, RJ: Imago Editora, 1987. p. 102-104. 
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O revezamento do serviço de enfermagem 
era feito de 12 em 12 horas. As que 

trabalhavam durante o dia, observando um 
período seguido de 15 dias, cumpriam o 
horário de 7h às 19h. Após esse período, 

gozavam um dia de folga (day off). A seguir, 
passavam para a escala noturna, de 19h às 
7h do dia seguinte, por 15 noites 

consecutivas. 
As nossas barracas, igualmente de lona 

impermeável, abrigavam quatro enfermeiras 
e eram dotadas de catres de lona, sem 
colchão, desmontáveis, sobre os quais 

estendíamos as nossas camas-rolo, também 
de lona, em que guardávamos as nossas 
vestimentas. A nossa mala A, saco B, 

bornal, cantil e a máscara contra gases 
permaneciam junto aos catres. Era uma 
enorme bagagem para transportarmos, 

individualmente, nos deslocamentos do 
Hospital. 
No 16º Ev. Hosp. suportamos bombardeios 

da aviação inimiga, incêndio, blackout, 
tempestade e os rigores do inverno, com 
temperatura de 20 graus negativos. 

Quando a aviação alemã rondava nosso 
acampamento, permanecíamos apreensivas 
e num alerta constante, mantendo o 

blackout durante a noite, quando os 
trabalhos eram feitos sob a luz de lanternas 

protegidas para não irradiarem qualquer 
luminosidade. Esses blackouts eram 
fiscalizados pela Polícia Militar americana, 

que rondava o acampamento. 
[...] Foram muitos os sofrimentos, sacrifícios 
e vigílias das enfermeiras, para o bom 

desempenho de suas missões, no conjunto 
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de suas equipes mistas, brasileiras e 
americanas, com o objetivo primordial de 

amenizar padecimentos e salvar vidas. 
[...] Glória ao 16º Evacuation Hospital!47 

 

A jornada de guerreiras cobrou seu preço. Algumas 

enfermeiras não resistiram à penosa adaptação da 

jornada de trabalho ou sofreram ferimentos graves. 

Algumas, mesmo feridas, prosseguiram na missão. 

A pesquisadora Margarida Bernardes cita 

levantamento da Enfermeira Altamira Pereira Valadares, 

onde demonstra que 13,43% das sessenta e sete 

enfermeiras da FEB, ou seja, nove mulheres, adoeceram 

ou se feriram e foram evacuados de volta para o Brasil ou 

para tratamento mais sofisticado nos Estados Unidos da 

América.48 

 
47 PORTOCARRERO, Virgínia Maria de Niemeyer. apud CAMERINO, 
Olímpia de Araújo. A mulher brasileira na Segunda Guerra 
Mundial. Rio de Janeiro: Capemi Editora, 1983. p. 72-76. 
 
48 BERNARDES, Margarida Maria Rocha. O Grupamento Feminino 

de Enfermagem do Exército na Força Expedicionária 

Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Dissertação de 
Mestrado. Rio de Janeiro, RJ: Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, 2003. p. 120. 
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 A Enfermeira Elza Cansanção Medeiros sofreu um 

acidente no hospital em que chefiava as enfermeiras 

brasileiras, o 7º Station Hospital, em Livorno, na noite de 

23 de dezembro de 1944. Ao percorrer o trajeto do 

hospital para sua barraca, sem lanterna, teve início um 

alarme de ataque aéreo. Correu para um jipe americano, 

onde seus ocupantes procuravam abrigar-se sob o 

veículo. Ao desviar da rota que sempre seguia, no escuro, 

caiu em uma cratera aberta pela explosão de uma 

granada, fissurando uma perna e causando uma lesão na 

coluna. 

A Enfermeira Aracy Arnaud Sampaio foi ferida 

durante a explosão de uma mina terrestre dentro do 

hospital quando servia também no 7º Station Hospital. 

 

Um italiano, em serviço de limpeza da área 

interna, ao cavar o chão com uma picareta, 
fez explodir uma mina anticarro. A explosão 

foi medonha! Grande foi o estrondo que se 
fez ouvir e quase houve pânico no Hospital. 
Todos correram para verificar o que tinha 

acontecido. Nas enfermarias, alguns 
doentes foram atirados fora dos leitos, 
muitas vidraças quebradas e outros objetos 

destroçados. O italiano ficou reduzido a 
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pedaços e havia sangue em várias partes. A 
mina anticarro estava enterrada em lugar 

onde diariamente passávamos para o 
refeitório.49 

 

Atingida pela explosão quando transportava um fe-

rido na enfermaria, Aracy teve um tímpano perfurado, 

perdendo totalmente a audição do ouvido esquerdo pelo 

resto da vida, e foi reformada pelo Exército logo na se-

quência do retorno ao Brasil. 

A Enfermeira Elza Cansanção Medeiros relata o aci-

dente da Enfermeira Graziela Affonso de Carvalho: 

 

Na guerra, a Graziela escorregou numa tá-
bua que servia de ponte, bateu com a cabe-

ça no chão e “rachou” a coluna.50 

 

Após o acidente, Graziela passou meses internada 

no Hospital Central do Exército (HCE), assim como a cole-

 
49 CAMERINO, Olímpia de Araújo. A mulher brasileira na Segunda 

Guerra Mundial. Rio de Janeiro: Capemi Editora, 1983. p. 52. 
 

50 MEDEIROS, Elza Cansanção. apud OLIVEIRA, Alexandre Barbosa 

de. Enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira no front do 
pós-guerra. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro, RJ: Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 2010. p. 142. 
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ga Guilhermina Rodrigues Gomes, que, atingida pela onda 

de choque de uma explosão, também fraturou a coluna e 

ficou “semiparalítica”51. As duas, incapacitadas permanen-

temente, foram as primeiras enfermeiras a conseguirem a 

reforma militar (aposentadoria com vencimentos), em 

1946. Graziela foi a primeira enfermeira da FEB agraciada 

com a Medalha de Campanha, em maio de 1945, rece-

bendo-a no HCE das mãos do Presidente da República Ge-

túlio Vargas, e foi também a primeira enfermeira da FEB a 

falecer, em 27 de junho de 196252. 

Em todo o efetivo da FEB o movimento nos 

hospitais foi intenso, tratando quase metade da tropa 

brasileira, incluindo feridos de guerra, doentes, 

acidentados e combatentes que trouxeram problemas pré-

existentes de vários tipos, incluindo doenças tropicais, 

problemas dentários e doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 
51 MEDEIROS, Elza Cansanção. apud OLIVEIRA, Alexandre Barbosa 

de. Enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira no front do 
pós-guerra. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro, RJ: Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 2010. p. 142. 
 

52 BRASIL. Biblioteca Nacional. Diário de Notícias, 01/07/1962. 
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O movimento de brasileiros pela linha de 
atendimento hospitalar, durante os onze 

meses de permanência em ação, [foi 
intenso, totalizando] 10.776 pacientes 
[entre doentes e feridos]. É preciso ressaltar 

que foram para a Itália 25.334 brasileiros 
[na FEB, e mais cerca de 500 na FAB]. [...] 
Apenas 49 pacientes brasileiros faleceram 

nos hospitais.53 

 

É preciso destacar, ainda, que os profissionais 

brasileiros, de igual forma, “atenderam indistintamente 

brasileiros, americanos, ingleses, alemães e italianos”54. 

  

 

 

 

 

 

 

 
53 MEDEIROS, Elza Cansanção. E foi assim que a cobra fumou. Rio 
de Janeiro, RJ: Imago Editora, 1987. p. 112. 
 

54 OLIVEIRA, Alexandre Barbosa de. Enfermeiras da Força 
Expedicionária Brasileira no front do pós-guerra. Tese de 
Doutorado. Rio de Janeiro, RJ: Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, 2010. p. 109. 
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Na página anterior: 

 

Enfermeiras brasileiras no 38º Evacuation Hospital, em Pisa. Da 

esquerda para a direita: Maria José Aguiar, Wanda Sofia Magewsky, 
Helena Ramos, Ondina Miranda de Souza, Elita Marinho, Sylvia Pereira 
Marques, Jurgleide Dóris de Castro, Silvia de Souza Barros, Maria do 

Carmo Correia e Castro, Heloísa Cecília Villar, Maria Luiza Vilela Henry, 
Maria Belém Landi, Novembrina Augusta Cavallero. 

 

Fonte: Acervo Socorro Sampaio, Associação Nacional dos Veteranos 
da FEB – Seção Distrito Federal (ANVFEB-DF) 
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Enfermeiras Helena Ramos, Altamira Pereira Valadares e Virgínia 
Portocarrero na traseira de ambulância alemã capturada pela FEB 

 

Fonte: Acervo Margarida Bernardes 
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O Serviço de Saúde da FEB, comandado pelo 

Coronel-Médico Emmanuel Marques Porto, contou com um 

efetivo de cerca de 1.369 militares55, incluindo médicos, 

dentistas, farmacêuticos e enfermeiras, bem como 225 

sargentos-enfermeiros e cerca de novecentos cabos e 

soldados56, que desempenharam as mais diversas 

funções, desde padioleiros e motoristas a registros 

administrativos. 

 A pesquisadora Carmen Rigoni destaca a múltipla 

atuação dos brasileiros: 

 

O objetivo do médico na guerra é preservar 
e conservar os efetivos humanos 

mobilizados, segundo depoimento do 
médico Dr. Edgardo Moutinho, que atuou no 
38º Evacuation Hospital, primeiramente 

localizado em Pisa e depois transferido para 
Pistóia. Mas não era só isso. Fazia parte da 
sua finalidade também atender os civis, 

 
55 RIGONI, Carmen Lúcia. Diários de Guerra nº 1 – Anjos de 

Branco: o Serviço de Saúde da FEB na Itália salvando vidas (1944-
1945). Curitiba, PR: Editora Progressiva, 2010. p. 57. 
 

56 OLIVEIRA, Alexandre Barbosa de. Enfermeiras da Força 
Expedicionária Brasileira no front do pós-guerra. Tese de 
Doutorado. Rio de Janeiro, RJ: Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, 2010. p. 79. 
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doentes ou feridos, fossem homens, 
mulheres e crianças ou mesmo soldados 

inimigos [...]57 

 

 O reconhecimento a essas mulheres enfermeiras 

veio de variadas fontes, valendo destacar o dos próprios 

pacientes. Carmen Rigoni relata: 

 

A enfermeira Virgínia Leite recorda que, em 

um dos seus trabalhos nos primeiros dias, 
ouviu a voz de um paciente: “Enfermeira, 
você não pode imaginar o que é ter uma 

voz feminina do lado, falando a mesma 
língua que nós. As outras enfermeiras 
(americanas) nos atendiam bem, mas não 

nos entendem”.58 

 

Em 23 de maio de 1945, ao ser desligada do 

serviço hospitalar na Itália para retornar ao Brasil após o 

fim da guerra, Helena Ramos recebeu o seguinte elogio 

oficial do Major-Médico Ary Duarte Nunes: 

 
57 RIGONI, Carmen Lúcia. Diários de Guerra nº 1 – Anjos de 

Branco: o Serviço de Saúde da FEB na Itália salvando vidas (1944-

1945). Curitiba, PR: Editora Progressiva, 2010. p. 56. 
 

58 RIGONI, Carmen Lúcia. Diários de Guerra nº 1 – Anjos de 

Branco: o Serviço de Saúde da FEB na Itália salvando vidas (1944-
1945). Curitiba, PR: Editora Progressiva, 2010. p. 130. 



  
[ 96 ] 

Enfermeira HELENA RAMOS, trabalhou com 
muita dedicação e carinho em exaustivos 

plantões noturnos, demonstrando sempre 
dedicação e desvelo para com seus 
pacientes. Voluntária, impôs-se pelos 

conhecimentos adquiridos e magníficos 
serviços prestou, demonstrando sempre 
espírito de sacrifício e boa vontade. 

Representou dignamente a mulher brasileira 
neste Teatro de Operações. Louvo-a e 

agradeço todos os serviços prestados não só 
a esta Seção, como ao Brasil.59 

 

Helena partiu da Itália em 09 de junho de 1945, 

apresentando-se à Diretoria de Saúde do Exército, no Rio 

de Janeiro, dois dias depois. Pela Portaria Ministerial 

8.411, de 23 de junho de 1945, foi licenciada do Serviço 

Ativo do Exército. Retornou imediatamente ao seu 

trabalho civil, no Ministério da Educação. 

Após o retorno de todo o grupo, as enfermeiras 

foram licenciadas do Exército pelo Aviso Ministerial 3.537, 

de 20 de novembro de 1945. Após cinco anos de 

reivindicações, as ex-combatentes foram incluídas na 

Reserva do Exército, todas no posto de 2º Tenente, pela 

 
59 VALADARES, Altamira Pereira. Álbum Biográfico das Febianas. 

Batatais-SP: Centro de Documentação Histórica do Brasil, 1976. p. 53. 
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Lei 1.209, de 25 de outubro de 1950. Posteriormente, as 

que desejaram, conseguiram o direito de serem 

reconvocadas para o Serviço Ativo, através da Lei 3.160, 

de 01 de junho de 1957, proposta pelo Deputado Federal 

Fernando Ferrari, que abraçou a causa pela qual as 

veteranas lutaram por doze anos. Do total de sessenta e 

sete, quarenta e seis enfermeiras requereram o retorno 

ao Serviço de Saúde do Exército. Doze já haviam sido 

reformadas por incapacidades físicas adquiridas na 

guerra60. Apenas nove enfermeiras ainda tinham 

capacidade produtiva e decidiram não se apresentar, 

dentre as quais Helena Ramos, que retomou sua carreira 

administrativa no funcionalismo público e nela 

permaneceu até a aposentadoria. 

As enfermeiras reconvocadas foram classificadas 

em diversos setores militares, notadamente como 

enfermeiras dos Colégios Militares do Rio de Janeiro e de 

 
60 CAMERINO, Olímpia de Araújo. A mulher brasileira na Segunda 

Guerra Mundial. Rio de Janeiro: Capemi Editora, 1983. p. 121. 
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Belo Horizonte, assim como na Policlínica Militar da Praia 

Vermelha e no Hospital Central do Exército. 

Ao retornar da Itália, Helena concedeu ao menos 

duas entrevistas: uma ao jornal A Noite, publicada em 31 

de julho de 1945, em que falou juntamente com as 

Enfermeiras Antonieta Ferreira e Elita Marinho; e uma 

breve declaração ao jornal O Dia Paraná, publicada em 06 

de julho de 1945. Nesta última reportagem, encontramos 

transcrito o único depoimento identificado em que Helena 

descreve sua experiência, nas próprias palavras: 

 

A enfermeira Helena Ramos, que também é 
funcionária do Ministério da Educação, 

declarou que traz mil e uma impressões da 
Itália, país que percorreu de norte a sul, 
acrescentando: “Trabalhamos muito durante 

o ataque a Monte Castello, onde os nossos 
patrícios cobriram-se de glórias. O que mais 
me impressionou foi a enchente do Rio 

Arno. Encontrava-me de plantão quando a 
água invadiu o hospital onde eu tratava de 
um doente que estava com pneumonia. 

Tratei de removê-lo antes que a água 
anulasse o rigoroso tratamento. Com a 

ajuda de outras pessoas consegui remover o 
doente e pô-lo a salvo das águas”. Declarou 
ainda que tratou dum ferido alemão que, ao 
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despedir-se, entregou-lhe uma medalha 
como lembrança.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 BRASIL. Biblioteca Nacional. Jornal O Dia Paraná, 06/07/1945. 
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Enfermeiras da FEB de volta ao Rio de Janeiro, em julho de 1945, 
concedendo entrevista na Rádio Nacional (da esquerda para a direita 

Elita Marinho, Helena Ramos e Antonieta Ferreira) 
 

Fonte: Biblioteca Nacional 
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No pós-guerra, Helena Ramos dedicou-se também 

à sua memória de febiana, de Veterana de guerra, 

enfermeira por alguns meses e para sempre. 

 Filou-se à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil 

(AECB), na seção do Distrito Federal (hoje Rio de Janeiro), 

fundada logo em 1945 pelos ex-combatentes das três 

Forças (Exército, Marinha e Aeronáutica), por militares da 

Defesa de Costa e por membros da Marinha Mercante. 

Em 1952 integrou a chapa eleita para o biênio até 

1954, ocupando o cargo de Diretora do Departamento 

Feminino, o único cargo ocupado por uma mulher nessa e 

em diversas chapas anteriores e posteriores. Foi ainda 

membro do Conselho Deliberativo da AECB por vários 

anos. 
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Jornal A Manhã, 10/02/1952 
Fonte: Biblioteca Nacional 
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Diário da Noite, 24/05/1955 
Fonte: Biblioteca Nacional 
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Diário de Notícias, 26/10/1966 
Fonte: Biblioteca Nacional 
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Em julho de 1954, na cidade de São Paulo, Helena 

e outras treze enfermeiras da FEB participaram do I 

Congresso Brasileiro de Medicina Militar (ICBMM). O 

evento, de alto porte e pioneiro no país, reuniu cerca de 

mil e trezentas pessoas, do Brasil e do exterior, entre os 

dias 11 e 1562. 

 

À época, este conclave veio ao encontro às 

necessidades de ordem organizacional e 
científica sentidas pelos Serviços de Saúde 
das Forças Armadas do país, após a 

experiência na Segunda Guerra Mundial.63 

 

Duas ex-combatentes, Olímpia de Araújo Camerino 

e Jacyra de Souza Góes, apresentaram em parceria o 

trabalho Cooperação das enfermeiras na última guerra: 

 
62 OLIVEIRA, Alexandre Barbosa de. Enfermeiras da Força 

Expedicionária Brasileira no front do pós-guerra. Tese de 
Doutorado. Rio de Janeiro, RJ: Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 2010. p. 173-175. 
 

63 OLIVEIRA, Alexandre Barbosa de. Enfermeiras da Força 
Expedicionária Brasileira no front do pós-guerra. Tese de 

Doutorado. Rio de Janeiro, RJ: Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 2010. p. 173. 
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necessidade de criação de um quadro permanente de 

enfermeiras militares nas Forças Armadas. 

Empenhada na preservação destas memórias 

exóticas e gloriosas, Helena participou ainda da fundação 

do Clube de Oficiais Enfermeiras de Guerra (COEGUE), em 

1957. 

O pesquisador Alexandre Barbosa de Oliveira 

comenta a constituição e o funcionamento do COEGUE: 

 

Logo após a guerra, algumas febianas 
criaram um curioso clube que batizaram de 
Clube de Oficiais Enfermeiras de Guerra, o 

“COEGUE”, onde eram feitas algumas 
reuniões no apartamento da enfermeira 
Zilda Nogueira Rodrigues, no bairro do 

Leme, Rio de Janeiro. Nesses encontros, 
seus contatos eram estreitados e suas 

reminiscências do passado recente no front 
eram discutidas. Ao que parece, esta 
“estratégia”, ao tempo que reavivava os 

laços que existiram entre elas, também 
servia para amplificar o movimento de 
retorno delas ao Serviço Ativo.64 

 

 
64 OLIVEIRA, Alexandre Barbosa de. Enfermeiras da Força 
Expedicionária Brasileira no front do pós-guerra. Tese de 
Doutorado. Rio de Janeiro, RJ: Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, 2010. p. 141. 
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Antigas enfermeiras da FEB, reunidas na sede do COEGUE, celebram 
a nova legislação que permitiu sua reincorporação ao 

Serviço de Saúde do Exército, em 1957. 
 

Diário da Noite, 08/06/1957 
Fonte: Biblioteca Nacional 
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Diário de Notícias, 10/10/1945 

Fonte: Biblioteca Nacional 
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Como ex-combatente, Helena foi agraciada com a 

Medalha de Campanha e a Medalha de Guerra, em 

outubro de 1945. Recebeu ainda a Medalha da Cruz 

Vermelha e a Medalha Comemorativa da Repatriação das 

Urnas dos Mortos da Segunda Guerra Mundial. 

Em 2018, Helena recebeu post-mortem a Medalha 

Marechal Mascarenhas de Moraes, da Associação Nacional 

dos Veteranos da FEB, por indicação de nossa autoria. No 

ato, foi representada por seu primo Olímpio Santa Rita 

Mata. 

Helena Ramos faleceu no Rio de Janeiro-RJ em 12 

de novembro de 1977, aos 69 anos. Foi sepultada no 

jazigo de seus pais, na Quadra 01, Sepultura 14710, do 

Cemitério São João Batista. 

Helena Ramos voluntariou-se para lutar em uma 

guerra que viria a ser o maior conflito armado da história. 

Ao invés de arma, empunhou a Cruz Vermelha para 

amenizar o sofrimento de compatriotas, aliados e até 

mesmo inimigos. Pioneira, fez parte do primeiro 

contingente de mulheres militares oficialmente integradas 
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ao Exército Brasileiro, herdando as tradições de Maria 

Quitéria e Anna Nery. 

Foi uma heroína brasileira. 
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Na página anterior: 

 
Concessão post mortem da Medalha Marechal Mascarenhas de Moraes 

a Helena Ramos, recebida por seu primo Olímpio Mata, em 

19/07/2018, na Associação Nacional dos Veteranos 
da FEB, no Rio de Janeiro. 

 

Da esquerda para a direita: Daniel Mata Roque, Norma Reis Santos, 
Diogo Santos Mata, Lourdes Zogaib Mata, Olímpio Santa Rita Mata e 

Mariana Zogaib Mata Roque, na cerimônia. 

 



  
[ 113 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homenagem às enfermeiras no Regimento Imortal 2018, no Rio de 
Janeiro: Daniel com o retrato de Virgínia Portocarrero e Olímpio com 

o retrato de Helena Ramos, na porta da Câmara Municipal 
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Chegada do Regimento Imortal 2018 na Associação Nacional dos 

Veteranos da FEB: Olímpio com o retrato de Helena Ramos, Daniel 
com o retrato de Virgínia Portocarrero e Iaci Pires, filha do Veterano 

Major Waldir Magalhães Pires, com o retrato da tia 

Aracy Arnaud Sampaio, em 09/05/2018 
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Olímpio Mata no setor dedicado à memória do Serviço de Saúde no 

Museu da Casa da FEB (Rua das Marrecas, número 35, Centro do Rio 

de Janeiro), tendo ao fundo o retrato de um grupo de enfermeiras da 
FEB na Itália, onde observamos Helena Ramos. À direita, destaque 

para a cadeira de dentista, original, também utilizada pela FEB. 
09/05/2018 
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Posfácio 
 

Socorro Sampaio Martins de Barros65 

 

Não por acaso, o nome da peça teatral é “Alvorada” 

(alba, alvor, aurora...), aquele princípio, início de manifes-

tação, dizendo que o dia vem. Sim, chegou a luz HELENA, 

a reluzente, resplandecente Helena Ramos. 

Ser prima em nono grau suscita aquela referência à 

hora extra, a nona hora dos antigos calendários. 

Esse encontro HELENA x DANIEL traz em si o mis-

tério da vida, a magia do tempo, daquele tipo quando al-

go “sopra em meu ouvido”. Os papéis amarelados materi-

alizam o sonho a ser interpretado pelo primo. Esse era o 

dom do outro Daniel, o profeta da Sagrada Escritura. 

Helena, a Heleninha, assim invocada por suas par-

ceiras de ideal e trabalho em solo italiano, bem mostrou 

educação polida, moça de fino trato ao exercer com exce-

lência suas funções na enfermagem. Trazia em si a fibra 

 
65 Psicóloga, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB 

– Seção Brasília, filha da Capitão-Enfermeira Aracy Arnaud Sampaio. 
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da mulher brasileira à frente de seu tempo sem perder a 

tenacidade, característica e dinamismo de quem sabe a 

que veio no ambiente em que está inserida. 

Antes de seu protagonismo na Segunda Guerra 

Mundial, era profissional estabelecida no quadro funcional 

do Ministério da Educação e Saúde, o que veio confirmar 

sua atuação nas Seções Brasileiras de Hospitalização 

(SBH). 

Durante a inundação do 38º Evacuation Hospital, 

em Pisa, recebeu de seu chefe, Major Médico Ernestino 

Gomes de Oliveira, a seguinte publicação: "E como exem-

plo digno de ser seguido por todos os que se sacrificaram 

pela causa da liberdade e serviço no Brasil, tenho muitas 

satisfações, em elogiar e louvar nominalmente, a Enfer-

meira Helena Ramos, calma e prestimosa, muito colabo-

rou nos trabalhos de salvamento, contribuindo assim para 

o completo êxito do serviço". 

Não bastasse isso, recebeu do Comandante do 

Hospital, Coronel G. T. Wood Junior, o seguinte louvor: 

"Realizou excelente trabalho, manifestou dedicado inte-

resse no bem-estar dos pacientes, cooperou com os 
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membros desta Unidade no mais alto grau e demonstrou 

o mais elevado padrão de disciplina militar. Lamento que 

tenha sofrido incômodos e perda de seus haveres por 

causa da recente inundação". 

 Isso tudo vimos ao longo do texto. 

Então, o que mais dizer sobre essa MULHER, A VE-

TERANA HELENA RAMOS?  
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ANEXO I - Peça Teatral 
 
 
 

 
 

ALVORADA 
 

 
 

Drama em louvor ao Expedicionário e à Enfermeira 

brasileiros, de Oduvaldo do Nascimento Matta, com a 
colaboração dos professores Alvacyr Pedrinha, Glória 

Futuro, Belkiss Machado e Eví Monteiro, dedicado pelo 
autor à Enfermeira Expedicionária HELENA RAMOS. 
 

 
Escrito em 27 de junho de 1945 e representado na festa 

artística com que a Escola Comercial Wladimir Matta 
homenageou à FEB e àquela Enfermeira, em sua sede, no 

dia 8 de julho do mesmo ano. 
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DISCURSO INTRODUTÓRIO 
 

Excelentíssimas Autoridades, 
 

Enfermeira Expedicionária Helena Ramos, 
 

Expedicionários, 
 

Enfermeiras Expedicionárias, 
 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 
 A Escola Comercial Wladimir Matta, representando 

o pensamento unânime dos seus diretores, professores, 
alunos e funcionários, associa-se jubilosamente ao 
sentimento nacional de justo orgulho e admiração pela 

gloriosa Força Expedicionária Brasileira, promovendo esta 
solenidade, com que a homenageia, na pessoa dos seus 

lídimos representantes aqui presentes, recentemente 
regressados da frente de batalha, onde elevaram ainda 

mais, entre as nações, o nome do Brasil. 
 Desta forma pois, e dentro das suas modestas 
possibilidades, procura cercá-los hoje do carinho, 

solidariedade e estima, de que são legitimamente 
merecedores, pelo muito que sofreram e realizaram, em 

favor de todos nós e em defesa da Pátria. 
 Nunca será demasiado, portanto, que enalteçamos 

o valor dos seus feitos no teatro da guerra europeu, onde, 
continuando as nossas tradições de bravos, escreveram 
páginas inesquecíveis da nossa história militar, na cruenta 

campanha de redenção do mundo. 
 Tanto agora, como no futuro, será sempre um 

justo motivo de orgulho nacional, relembrarmos as 
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brilhantes e sucessivas vitórias obtidas pela FEB, na frente 
italiana, graças aos esforços conjugados da precisão do 

comando com a bravura inexcedível do Pracinha, que 
culminaram em Monte Castello e na captura da 148ª 

Divisão Alemã, completa, em habilíssima e notável ação 
tática. 

 Mas, isto não é tudo. Além da ação militar ela 
desempenhou também uma missão político-social da mais 
alta relevância. 

 A FEB foi a voz altissonante, em meio ao conflito 
desencadeado, em que periclitava a civilização, falando ao 

mundo que o Brasil aceita a guerra se esta lhe é imposta, 
mas que a repudia tanto quanto repudia ao fascismo 
escravizador de povos e fomentador de guerra; que o 

Brasil não aceita formas políticas que se fundamentam na 
pretensa superioridade racial, nem admite a violência 

como sistema de relação entre os povos; que o Brasil é 
cioso das suas tradições de liberdade, justiça, cooperação 

e mútuo respeito, que os nossos maiores construíram e 
nos legaram; que o Brasil condena formalmente o recurso 
às armas para a solução dos problemas territoriais, 

econômicos e políticos, que possam surgir entre as 
nações; que o Brasil é um país livre, amante da liberdade, 

união e fraternidade dos povos, único caminho que os 
conduzirá à vida digna, tranquila e feliz. 

 Ela foi a portadora da mesma voz com que, tantas 
vezes, o Brasil tem falado ao mundo pela boca de 
Tiradentes e Patrocínio, Rio Branco e Ruy Barbosa e que 

agora mesmo se fez ouvir de novo, pela palavra de Leão 
Veloso em São Francisco. 
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 Tal foi o papel que, no cenário do mundo, coube ao 
Expedicionário. 

 Não menor, entretanto, foi o da Enfermeira que o 
acompanhou nessa jornada heroica pelos campos e 

cidades da velha e atormentada Europa, levando-lhe, 
corajosamente, o apoio moral e a assistência da mulher 

brasileira, sem os quais teria sido incompleto o seu 
esforço. 
 Sim, ela o completou. Se o Expedicionário foi a 

força, a ação rápida e eficiente, que se opôs como um 
dique à onda do nazismo que ameaçava se espraiar pelo 

mundo, como um flagelo, a Enfermeira foi sem dúvida o 
sentimento, a abnegação, a renúncia, postos ao seu 
serviço, para mitigar as suas dores, reconfortá-lo no 

sofrimento e subtraí-lo à morte muitas vezes, 
multiplicando-lhe, portanto, o valor. 

 Ela foi bem a síntese da família de que tanto se 
afastara, na extensa caminhada, o Pracinha valente. 

 Suas mãos reuniam, a um tempo, amor materno e 
desvelos de esposa, amizade de irmã e ternura de noiva, 
quando nos hospitais de campanha, tão distantes do lar, 

pensavam os ferimentos nas carnes ensanguentadas dos 
que iam tombando, no fragor da terrível acometida. 

 Os cegos, os estropiados, os alucinados, todos 
esses brasileiros que se desgraçaram na guerra que o 

nazismo deflagrou, apoiaram em suas mãos os seus 
corpos destroçados, para um triste e penoso caminhar. 
 Foram ainda as suas mãos amigas que, num último 

e piedoso gesto de humanidade, cerraram os olhos dos 
que não puderam sobreviver e assinalaram com uma 
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singela cruz o local, no solo italiano, onde dormem os 
seus corpos. 

 Enfermeira Expedicionária Helena Ramos. Minha 
concidadã e minha prima. 

 Permiti que eu vos veja neste momento, como um 
símbolo, reunindo em vós todas as vossas companheiras 

de tão patriótica e altruísta tarefa, para que em dizendo a 
vós, eu o possa dizer também a todas as Enfermeiras, que 
como brasileiro, como pai, como diretor desta Escola, eu 

me orgulho de vós, eu vos admiro, eu vos agradeço. 
 

 
 

Oduvaldo do Nascimento Matta 
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PERSONAGENS E INTÉRPRETES 
 

(por ordem de entrada em cena) 
 
 

A PAZ 
Sônia Silva Fernandes - aluna da 1ª série comercial, do 

Ginásio Wladimir Matta 
 

A INFÂNCIA 
Conjunto de alunos do curso primário do Ginásio Wladimir 
Matta (bailado): Maria Lígia Pimentel, Maria Alice Corrêa, 

Zélia e Olindina Medeiros, Elza Marques, Nara Ferraz, 
Marta Geoffrey e Wanda Figueiredo 

 
A HUMANIDADE 

Célia Neves de Moura - aluna da 2ª série comercial, do 
Ginásio Wladimir Matta 

 

O EXPEDICIONÁRIO 
Olímpio Santa Rita Mata - aluno da 3ª série ginasial, do 

Colégio São José 
 

ENFERMEIRA HELENA RAMOS 

Jenny Barbosa Leite - aluna da 1ª série comercial, do 
Ginásio Wladimir Matta 

 
A PÁTRIA 

Maria Lezí de Araújo - aluna da 2ª série comercial, do 
Ginásio Wladimir Matta 
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A NOVA GERAÇÃO 
Júlio Forster da Costa e Sarita Barzellay - alunos do 1° 

ano primário, do Ginásio Wladimir Matta 
 

AS NAÇÕES UNIDAS 
Alunas do Ginásio Wladimir Matta: Irma Zilberberg 

(Inglaterra), Teresa Zilberberg (Polônia), 
Nilda Caldas (França), Nazira Petrus (Iugoslávia), 

Marlene Del Peloso (China), Miriam Machado (EUA) e 

Miriam Rodrigues (URSS) 
 

 
 

Época: Atualidade 

 
Cenário: Nas cercanias de Monte Castello, na Itália 
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PRÓLOGO - 1ª CENA 
 

 
Surge a Paz - Vestuário: túnica branca – Fisionomia: 

confiante, feliz – Voz: clara, cantante, com entusiasmo – 
Gestos: largos, condizentes com a voz e o assunto – Local 

do palco: borda do palco, por fora do velário, que se 
mantém cerrado enquanto declama – Música para o fundo 
da declamação: “A Lenda do Beijo – Intermezzo”, de 

Sotullo e Vert. 
 

Oratória: 
 

A PAZ 

 
Ouço, ecoando nas encostas, o 

cântico das enxadas, cavando no 
seio do solo fértil, o berço das 

sementes. 
 
Em breve, a terra trabalhada se 

cobrirá de espessas ramagens, 
recompensando os esforços do 

amanho com a fartura das colheitas. 
 

Cheias de serena majestade, fumam 
as chaminés das fábricas, em cujas 
entranhas trabalham as máquinas na 

feitura das utilidades, que a todos 
vão beneficiar. 
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Ouço nas oficinas um hino ao 
trabalho, que os martelos cantam 

nas bigornas. 
 

Nas escolas, a ciência, como um sol, 
vai iluminando a mocidade que surge 

estuante e esperançosa para a vida, 
enquanto a infância canta 
descuidada os seus folguedos. 

 
ABRE-SE O VELÁRIO. 

NO PALCO EM GRUPO ARTÍSTICO 
PARA O BAILADO A INFÂNCIA. 

 

Então, em toda parte, sob a minha 
inspiração, o amor, numa linguagem 

conhecida de todos os homens, vai 
recitando alegremente em cada 

coração o divino preceito: “AMAI-
VOS UNS AOS OUTROS”. 

 

INICIA-SE O BAILADO INFANTIL. 
DESENVOLVIMENTO DO MESMO ATÉ SEU 

FINAL. RUÍDOS DE AVIÕES QUE PASSAM 
BOMBARDEANDO. DEFLAGRAÇÃO DA GUERRA. 

FIM DO BAILADO: AS CRIANÇAS FOGEM 
ASSUSTADAS, LEVANDO CONSIGO A PAZ, QUE 

ATÉ ENTÃO PERMANECIA A UM CANTO 

DO PALCO ASSISTINDO À CENA. 
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PRÓLOGO - 2ª CENA 
 

 
Surge a Humanidade - Vestuário: túnica cinza – 

Fisionomia: assustada e atormentada – Gestos: de temor, 
horror, desolação, enquanto caminha hesitante e aturdida 

no palco, silenciosamente – Música: “Introduzzione alla 
morte de Margherita – Mefistofele”, de Arrigo Boito – Voz: 
grave, compassada, de condenação – Local do palco: 

centro, movimentando-se em vários sentidos. 
 

Invectiva: 
 

A HUMANIDADE 

 
Guerra! Maldição que de tempos em 

tempos desce sobre os homens e os 
abate. 

 
Guerra! Maldição criada por alguns, 
no embate das competições 

econômicas, no choque das 
ambições desenfreadas, no 

desmedido egoísmo. 
 

Guerra! Subversão dos sentimentos 
insuflada nos corações das criaturas 
pela demagogia dos tiranos que 

fazem de cada homem um fratricida. 
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Guerra! Crime! Degradação! 
Pavoroso e obscuro declive, onde a 

Civilização caminha às cegas, 
calcando aos pés os milênios, em 

demanda à animalidade primitiva. 
 

Guerra! Destruição! Luto! Miséria! 
Maldição! 
 

Quando deixarás de ensanguentar a 
carne dos meus filhos? 

 
RUÍDOS DE COMBATE. 
CERRA-SE O VELÁRIO. 

 
 

 
ATO I 

 
 

Surge o Expedicionário - Vestuário: uniforme de 

campanha da FEB, inclusive uma metralhadora de mão, 
que apoia no colo – Fisionomia: séria, levemente 

acabrunhada – Voz: natural, compassada, como quem 
está pensando alto – Gestos: somente os passos. As mãos 

fixam a metralhadora, que exibirá discretamente, quando 
a ela se referir. Passos de sentinela em serviço de ronda, 
em toda a extensão do palco. 

 
Monólogo: 

 



  
[ 130 ] 

O EXPEDICIONÁRIO 
 

Guerra! Eis-me envolvido em suas 
malhas. 

 
Eu, a alma moça e pacífica do Brasil, 

acalentadora de nobres e elevados 
ideais, transformada em instrumento 
de morte e destruição. 

 
Por um fuzil troquei meus livros, 

meus arados, minhas ferramentas de 
trabalho ordeiro e criador. 

 

FISIONOMIA AGORA ANIMADA E OTIMISTA. 
 

Entretanto, uma força estranha 
anima-me o espírito. 

 
Vingando o sangue dos meus irmãos 
sacrificados nos mares, nesta guerra, 

sinto, no entanto, que ela é diferente 
e antevejo claramente o seu alcance 

projetado no futuro. 
 

Algo me diz e mostra que este 
colossal esforço das Nações Unidas, 
de que sou uma parte ativa, é feito 

para impedir novas guerras e 
estabelecer a liberdade e a 

cooperação entre os homens, a fim 
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de possamos todos legar uma vida 
pacífica aos que nos sucederem. Se 

eu sucumbir, meu esforço não terá 
sido em vão. 

 
FISIONOMIA AGORA DISPLICENTE E JOCOSA. 

 
Mas, deixemos de reflexões e 
prestemos atenção porque o inimigo 

também ronda e a cobra está 
fumando. 

 
RUÍDOS DE COMBATE. 

UM AVIÃO PASSA METRALHANDO. 

O EXPEDICIONÁRIO USA A SUA ARMA, 
AJOELHANDO-SE NO SOLO, REVIDANDO 

O ATAQUE, ATÉ QUE TOMBA FERIDO. 
CESSA O COMBATE. 

ENTRA A ENFERMEIRA. 
 
 

 
ATO II 

 
 

Surge a Enfermeira - Vestuário: uniforme de campanha 
da FEB, munida de cantil e bornal – Fisionomia: atenta, 
porém branda e meiga – Gestos: solícitos de socorro, 

amparo e aconchego. Molha um lenço na água do cantil e 
com ele limpa e refresca o rosto do Expedicionário caído 

no chão. Dá-lhe a seguir água a beber, aproximando o 
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cantil dos seus lábios e fala com voz animadora e 
carinhosa. 

 
Diálogo: 

 
A ENFERMEIRA 

 
Aqui estou para te acudir, soldado do 
Brasil! 

 
 

O EXPEDICIONÁRIO 
(caído no chão) 

 

Quem és? Meus olhos não 
conseguem distinguir tuas feições. 

Estou ferido. Creio que não resistirei 
aos ferimentos. Quem és? 

 
 

A ENFERMEIRA 

 
Sou a enfermeira brasileira, que 

juntamente contigo atravessou o 
Atlântico revolto, para te socorrer 

quando caísses ferido em combate, 
como agora. 

 

Meu nome? Helena Ramos. 
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Venho para trazer-te o socorro de 
que precisas nesta terra estranha. E 

com ele, tudo o que deixaste em teu 
rincão amado. 

 
Os desvelos maternos, a ansiedade 

da noiva, o carinho da irmã, que 
ficaram do outro lado do mar, tua 
família enfim, tu encontrarás nos 

meus gestos e palavras. 
 

Vim para que nada te faltasse e nada 
te faltará, Soldado do Brasil! 

 

Fé e coragem, Expedicionário! Por 
meu intermédio a Pátria te assiste. 

 
 

O EXPEDICIONÁRIO 
 

Sinto que morrerei, mas estou 

tranquilo porque tombo cumprindo o 
meu dever na defesa de um ideal 

superior. Tenho frio, muito frio. 
 

Cada vez mais se anuviam os meus 
olhos e tua voz está chegando 
fracamente aos meus ouvidos. 

 
AGORA AGITADO E SURPRESO, ESFORÇANDO-SE 

POR LEVANTAR, NO QUE É AJUDADO PELA 
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ENFERMEIRA QUE APOIA O SEU BUSTO. 
 

Olha! Mais alguém se aproxima. Será 
outra enfermeira? Mas não vem de 

uniforme. Há muita luz em suas 
vestes. Ela resplandece! Será minha 

mãe que deixei lá no Brasil? Minha 
mãe... Minha mãe! Minha mãezinha 
querida. 

 
Olha! Ela se aproxima! 

 
(voz fraca) Quem será, Helena? 
Quem será, Hele... 

 
 

A ENFERMEIRA 
 

Sim, eu também a vejo. 
 

É a imagem da Pátria que vem a ti 

nesta hora extrema. Como é bela e 
radiante! Ela vem falar-te, 

Expedicionário. 
 

Escutemos atentos a sua voz 
sagrada. 

 

 
 

 



  
[ 135 ] 

ATO III 
 

 
Surge a Pátria – Vestuário: vestido branco ornamental – 

Fisionomia: serena – Porte: majestoso – Voz: calma, 
afetuosa, tranquilizadora – Gestos: sóbrios. Suas mãos 

descansarão frequentes vezes nos ombros dos menores 
que a acompanharão – Acompanhamento: nas suas mãos 
a Bandeira Nacional e junto a si e na sua frente a Nova 

Geração (um casal de alunos dos menores); 
posteriormente as Nações com a respectiva bandeira, 

quando forem pronunciados os seus nomes – Local: nas 
proximidades do Expedicionário que se acha caído, com o 
busto apoiado no colo da Enfermeira. 

 
Alocução: 

 
A PÁTRIA 

 
Expedicionário! Filho amado! Apesar 
da distância imensa que nos 

separava, eu senti os teus 
ferimentos, como em minha própria 

carne, logo que tombaste eu me 
afligi com tuas aflições, porque meu 

corpo e minha alma são feitos do 
corpo e da alma de todos os 
Expedicionários, de todos os 

Brasileiros. 
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E vim a ti, nesta hora extrema, para 
serenar a tua alma aflita com a 

segurança da minha palavra. Ouve 
pois. 

 
Não foi em vão que derramaste o 

teu sangue generoso em terra 
estranha. 

 

Grande é o alcance do teu gesto e 
profundos serão os efeitos dele 

decorrentes. 
 

O sacrifício feito agora por ti, 

testemunhado e partilhado 
corajosamente por tua irmã, a 

Enfermeira Expedicionária, não se 
perderá como a semente lançada à 

terra sáfara. 
 

Ele resultará em benefícios para os 

teus irmãos mais jovens, impedindo 
que eles, hoje crianças, tenham que, 

daqui a vinte anos, trocar seus livros, 
seus arados, suas ferramentas de 

trabalho ordeiro e criador, pelo fuzil 
assassino. 

 

Em teu sangue, doravante, não se 
nutrirá o abutre do armamentismo. 
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A mística liberticida e racista, que 
levou o mundo a essa hecatombe, 

não mais encontrará guarida nos 
corações enlutados e tristes, porque 

a experiência mostrou a todos o 
horror da sua aplicação, como norma 

de conduta entre os povos. 
 

Eu, unida às minhas irmãs e como 

elas vigilante aos desregramentos 
dos filhos transviados, não permitirei 

a reprodução dessa loucura. 
 

ENTRARÃO AGORA AS NAÇÕES, QUANDO 

FOREM PRONUNCIADOS OS SEUS NOMES. 
 

Ei-las todas que vêm comigo 
confirmar as minhas palavras e 

robustecer a minha voz. Elas 
também falaram assim em Londres, 
Varsóvia, Paris, Belgrado, Burma, 

Pearl Harbor, Stalingrado. 
 

Venho para dizer-te que, buscando 
um futuro melhor e mais digno para 

todos os meus filhos, empenhei com 
elas a minha palavra em Teerã, na 
Crimeia e em Chapultepec, onde 

assinei as atas memoráveis com a 
tinta rubra do teu sangue. 
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Tranquiliza, pois, tua alma e no 
regaço fraterno da Enfermeira 

brasileira descansa teu corpo ferido, 
oh Expedicionário do Brasil! 

 
O EXPEDICIONÁRIO ATÉ ENTÃO ATENTO, COMEÇA 

A DESFALECER NO COLO DA ENFERMEIRA 
ATÉ SUCUMBIR TOTALMENTE, DE FORMA QUE 

SUA MORTE COINCIDA COM AS ÚLTIMAS PALAVRAS 

DO PERÍODO SEGUINTE. 
 

Que os primeiros albores da nova era 
de paz e união entre os homens 
possam iluminar a tua face de herói, 

em cujo sangue derramado agora se 
erguerá uma nova civilização, justa, 

digna, gloriosa, que tu, filho amado, 
legarás aos teus irmãos mais jovens 

como o melhor e mais valoroso dos 
troféus! 

 

CERRA-SE O VELÁRIO, POR TEMPO SUFICIENTE PARA 
QUE O EXPEDICIONÁRIO SE RETIRE DE CENA. COM O 

VELÁRIO CERRADO, UM ALUNO, COMO LOCUTOR DE 
RÁDIO, EXCLAMARÁ DA CAIXA PARA A PLATEIA. 

 
LOCUTOR DE RÁDIO 

 

Alô. Alô. Atenção brasileiros. Vitória 
da FEB em Monte Castello! 
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Atenção. As tropas soviéticas entram 
em Berlim! 

 
Alô. Alô. Atenção. Rendição 

incondicional da Alemanha! 
Terminou a guerra. Vitória das 

Nações Unidas! 
 
ABRE-SE O VELÁRIO, MOSTRANDO AS NAÇÕES UNIDAS 

E A ENFERMEIRA, DIANTE DAS QUAIS DESFILAM OS 
ALUNOS COM O UNIFORME OLÍMPICO 

DO GINÁSIO WLADIMIR MATTA. 
 
 

 
 

FIM 
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Correio da Manhã, 07/07/1945 

Fonte: Biblioteca Nacional 
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Ginásio Wladimir Matta, à Rua Conde de Bonfim, número 916 
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Palco do Teatro Escolar do Ginásio Wladimir Matta 
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Aluna do Ginásio Wladimir Matta participando 
da encenação da peça Alvorada 
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Aluno do Ginásio Wladimir Matta participando 

da encenação da peça Alvorada 
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Plateia lotada durante a encenação da peça Alvorada 
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ANEXO II – Folhas de Alteração de 
Helena Ramos, serviço de guerra 
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FONTE: VALADARES, Altamira Pereira. Álbum Biográfico 
das Febianas. Batatais-SP: Centro de Documentação 
Histórica do Brasil, 1976. p. 52-53. 
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ANEXO III – Elogio ao Serviço de 
Saúde da FEB 
 

 

Em reconhecimento aos bons serviços prestados, o 

comandante da Força Expedicionária Brasileira, General de 

Divisão João Baptista Mascarenhas de Moraes, consignou 

ao Serviço de Saúde da FEB expressivo elogio: 

 

O Serviço de Saúde, quer em combate, quer 

em situação calma, tem funcionado de 
maneira irrepreensível. 
E esse funcionamento é o resultado da 

perfeita ajustagem da cadeia que vai dos 
primeiros escalões da frente aos hospitais 
da retaguarda. Na assistência pronta e 

imediata ao soldado que tomba no campo 
de luta, muita vez sob a feroz ação inimiga, 

a inexcedível dedicação dos padioleiros dos 
Corpos de Tropa tem sido posta à prova, 
sem desfalecimento no cumprimento da 

nobilitante missão, em que, preocupados 
em salvar a vida ou atenuar o sofrimento do 
companheiro ferido, põem inteiramente de 

lado a própria segurança. 
No transporte para os órgãos de 
tratamento, aqui considerados mesmo 

aqueles em que se aplicam os primeiros 
socorros, solícitos, os motoristas cuidadosos, 
com a compreensão nítida do valor dos 

passageiros que conduzem – homens que 
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acabam de dar o sangue, muitos a 
integridade física, alguns dentre muitos a 

vida, tudo pela grandeza do nosso Brasil –, 
rodam por caminhos maus e boas estradas, 
da frente aos hospitais. 

E nos postos de socorro e nos 
estabelecimentos hospitalares, médicos, 
cirurgiões habilíssimos e enfermeiras 

dedicadas, seguindo a orientação do seu 
valoroso patrono, General João Severiano 

da Fonseca, iniciam o trabalho estafante e 
profundamente humano de dar vida ao 
moribundo, de afastar o espectro da morte 

que rodeia os feridos, de suavizar-lhes os 
sofrimentos físicos e também morais. 
Verdadeiros heróis da grande luta contra a 

morte, esse exército de padiolas e bisturis 
faz, do mesmo modo que o de canhões e 
baionetas, grande dano ao alemão que nos 

defronta. Cada soldado reconstituído é um 
soldado furtado à sanha adversa. 
Eis por que me sinto ufano de ser chefe 

desse belo conjunto de eficiência que é o 
Serviço de Saúde, com os seus meios de 
execução – o Batalhão e os Destacamentos 

Regimentais. 
Que prossigam nessa atividade, é o único 
desejo do comandante da FEB, pois é certo 

que também esse será o único meio de 
podermos todos, em dias que não estão 

longe, derrotando o alemão – nossa razão 
de ser nestas plagas –, voltar a ver, em 
território pátrio, a “verdura sem par das 
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nossas matas e o esplendor do Cruzeiro do 
Sul”.66 

 

Especificamente sobre as enfermeiras da FEB, o 

comandante registrou ainda: 

 

Coube à nossa enfermeira, além de sua 

missão profissional, representar as virtudes 
da mulher brasileira, entre homens e 
mulheres de várias nacionalidades, no 

convívio cotidiano dos hospitais norte-
americanos. As nossas compatriotas, que 
acorreram ao chamado da Pátria, prestaram 

excelentes serviços à FEB, durante a sua 
permanência em território italiano, 
enfrentando e vencendo obstáculos 

numerosos. Ainda no Brasil, sofreram as 
maledicências impatrióticas de alguns. Na 
Itália, viveram e serviram em hospitais 

norte-americanos, onde, além das 
dificuldades advindas das diferenças de 

idiomas e hábitos, suportaram por algum 
tempo a inferioridade hierárquica e 
pecuniária em relação às suas colegas 

americanas, com quem conviviam. Não 
obstante os óbices encontrados, as 
enfermeiras incorporadas à FEB atenderam 

com abnegação e proficiência aos nossos 
feridos e doentes, dando um veemente e 

 
66 MASCARENHAS DE MORAES, João Baptista. A FEB pelo seu 
Comandante. Rio de Janeiro, RJ: Biblioteca do Exército Editora, 

2005. p. 320-321. 
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nobilitante testemunho do valor da mulher 
brasileira.67 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
67 MASCARENHAS DE MORAES, João Baptista. A FEB pelo seu 
Comandante. Rio de Janeiro, RJ: Biblioteca do Exército Editora, 

2005. p. 320. 
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ANEXO IV – Relação Nominal das 
Enfermeiras da FEB e da FAB68 
 

 

Acácia Cruz 

Alice Neves Maia 

Altamira Pereira Valadares 

Amarina Franco Moura 

Antonieta Ferreira 

Aracy Arnaud Sampaio 

Arminda Célia Barroso 

Bertha Moraes 

Carlota Mello 

Carmen Bebiano 

Dirce Ribeiro da Costa Leite 

Edith Fanha 

Elita Marinho 

Elsa Miranda da Silva 

 
68 MASCARENHAS DE MORAES, João Baptista. A FEB pelo seu 
Comandante. Rio de Janeiro, RJ: Biblioteca do Exército Editora, 
2005. p. 291. 
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Elza Cansanção Medeiros 

Elza Ferreira Viana 

Fausta Nice Carvalhal 

Gema Immaculata Ottolograno 

Graziela Afonso de Carvalho 

Guilhermina Rodrigues Gomes 

Haidée Rodrigues Costa 

Helena Ramos 

Heloísa Cecília Vilar 

Hilda Ribeiro 

Ilza Meira Alkmin 

Inácia de Melo Braga 

Izabel Novais Feitosa 

Jací Chaves 

Jacira de Souza Góes 

Jandira Bessa Meireles 

Jandira Faria de Almeida 

Joana Simões de Araújo 

Jurací França Xavier 

Jurgleide Doris de Castro 

Lenalda Lima Campos 
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Lígia Fonseca 

Lilia Pereira da Silva 

Lindaurea Galvão 

Lúcia Osório 

Maria Aparecida França 

Maria Belém Landi 

Maria Celeste Fernandes 

Maria Conceição Suarez 

Maria de Lourdes Mercês 

Maria do Carmo Corrêa e Castro 

Maria Hilda de Melo 

Maria José Aguiar 

Maria José Vassimon de Freitas 

Maria Luiza Vilela Henry 

Matilde Alencar Guimarães 

Nair Paula de Melo 

Neuza de Melo Gonçalves 

Nicia de Moraes Sampaio 

Nilza Cândida da Rocha 

Novembrina Augusto Cavaleiro 

Olga Mendes 
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Olímpia de Araújo Camerino 

Ondina Miranda de Souza 

Roselys Belém Teixeira 

Sara de Castro 

Semiramis de Queiroz Montenegro 

Silvia de Souza Barros 

Silvia Pereira Marques 

Virgínia Leite 

Virgínia Maria de Niemeyer Portocarrero 

Wanda Sofia Magewsky 

Zilda Nogueira Rodrigues 

 

 

 

Antonina Holanda Martins 

Isaura Barbosa Lima 

Judith Arêas 

Maria Diva Campos 

Ocimara Moura Ribeiro 

Regina Cerdeira Bordalo 
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