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FEB - FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA
Conspira contra sua própria grandeza, o povo que não cultiva seus feitos heróicos

HISTÓRIA DO MONUMENTO DO EXPEDICIONÁRIO
(ESTÁTUA DO PRACINHA) EM BELO HORIZONTE

Projeto do Monumento

P

ara perpetuar a história de heroísmo e
homenagear os integrantes da Força Expedicionária Brasileira que partiram de Minas Gerais rumo ao Teatro de Operações da
Itália durante a Segunda Guerra Mundial,
no ano de 1948, foi desenvolvido o projeto
do Monumento do Expedicionário que seria construído na cidade de Belo Horizonte.
A realização do trabalho coube ao renomado escultor paulista, João Scuotto, radicado na capital mineira desde o início da
década de cinquenta.
Scuotto, que faleceu em 1982, foi também responsável por várias obras tais como
o Cristo Redentor (no bairro Milionários), a
escultura de Borba Gato (na entrada da cidade histórica de Sabará), o busto de Américo
Renê Gianetti (no SENAI da Av. Antônio
Carlos, BHte), o busto de Felício Brandi (na
sede do Cruzeiro Esporte Clube), diversas
outras esculturas no cemitério do Bonfim e
muitos outros trabalhos em Fortaleza, Rio
de Janeiro, São Paulo e João Pessoa.
O local escolhido para a instalação do
novo Monumento foi a Praça Rio Branco,
mais conhecida como Praça da Rodoviária, em frente à antiga Feira Permanente de
Amostras, início da Av. Afonso Pena, no
centro da capital mineira.
Inaugurado em 5 de maio de 1952, dia
em que se comemora o Dia do Expedicionário, era constituído de uma base trapezoidal
de mármore branco, estátua de bronze de
um pracinha em posição de combate e placas honoríficas, em conformidade com o
projeto executivo que atualmente é mantido
no Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte.
No ano de 1980, quando a Praça Rio
Branco foi remodelada, a Estátua do Pracinha foi transferida para a Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho. Seis
anos depois, levaram-na para a Praça Afonso Arinos, no centro da cidade, local em que
permaneceu até setembro de 2012, quando foi

Solenidade militar em torno da Estátua do Pracinha
enquanto esteve na Praça Rio Branco, BHte

Na Praça Afonso Arinos,
base pichada e arma sem
baioneta

levada para o canteiro central da Av. Francis- colecionadores de viaturas militares de Minas
co Sales, em frente da então sede do Museu da Gerais), o comboio que passou pelo centro da
FEB, no Bairro da Floresta.
cidade, chamou a atenção das pessoas para a
Todo o trabalho de convencimento das movimentação incomum e seguiu para o novo
autoridades municipais, obdestino da estátua e do
tenção das autorizações
obuseiro, recém recebido
necessárias, remoção, transpela ANVFEB-BH. No
porte e instalação da estátrajeto, o Cap. Medrado,
tua em seu novo local no
herói da FEB, que na guerbairro da Floresta, foi feito
ra sobreviveu à TREZE
por um grupo de pessoas da
tiros da famosa Lurdinha
sociedade civil, interessa(apelido dado pelos soldas na preservação da hisdados brasileiros à metória da FEB e de todos os
tralhadora alemã, Spanvalores que ela encerra.
dau MG-42), exclamou:
NENHUM centavo
Finalmente agora estado dinheiro público foi gasmos levando o nosso irto para a mudança.
mão para casa!
Em uma bela manhã
Ele tinha razão no
de setembro de 2012 realique estava falando. Enzou-se a transferência do
quanto a estátua esteve
Monumento. Tudo comeinstalada na Praça Afonçou bem cedo. O 12 BI foi
so Arinos, era pejoratio ponto de encontro e lovamente conhecida cocal de partida do comboio
mo a estátua do Guarformado de viaturas milida Belo, do seriado intares históricas que acomfantil do Manda Chupanharam a complexa opeva. Era utilizada como
Içamento da estátua em 2012
ração de transferência da
esconderijo de drogas e
estátua e instalação de um obuseiro Howitzer uma vez por semana, era completamente
M1, de 155mm, conseguido pelo então Co- cercada por uma feira de animais, verduras
mandante da 4ª Região Militar, Gen. Ilídio e hortaliças, cujas bancas ficavam a menos
Gaspar Filho. Três de nossos heróis expe- de um metro de sua base. Incontáveis foram
dicionários, que infelizmente já não estão as vezes que tivemos que repor a baioneta
entre nós, fizeram questão de participar de do fuzil, roubada pela marginalidade. Em
tudo: Cap. Divaldo Medrado, Ten. Geraldo outras tantas, limpar pichações, retirar raCampos Taitson e Sd. Cláudio Soares.
tazanas, camisas de vênus usadas e outros
No 12BI, o obuseiro foi carregado em objetos que, desrespeitosamente eram esum caminhão prancha cedido pela empresa petados na baioneta.
Infrater ltda.
No novo local teríamos melhores conO comboio partiu então para o centro dições para guarnece-la e mantê-la, assim
da cidade para embarcar a sua mais preciosa como o obuseiro, mas isto também durou
carga: A Estátua do Pracinha.
pouco tempo.
Uma vez embarcada em uma das viaA ação desastrosa da Prefeitura de BH,
turas do Regimento Inconfidentes (clube de que desrespeitando a legislação municipal
vigente, suspendeu os pagamentos dos serviços de manutenção, limpeza e vigilância
do Museu, criou uma dificuldade extra para
a permanência daquele equipamento públi-

co de aspersão de valores, cultura e história
no local onde se encontrava. Em consequência desta ação, na medida do possível, tive*Marcos Moretzsohn
mos que, mais uma vez,
Renault Coelho
suportar os custos dos
serviços acima descritos, evitando possíveis arrombamentos da casa para subtração
do pequeno arsenal mantido em exposição.
Criou-se um passivo trabalhista e as dificuldades crescentes fizeram com que procurássemos um outro local que pudesse sediar o Museu da FEB com segurança.
Ironicamente, enquanto isto, a prefeitura de BH anunciava a criação de um
novo museu bancado com recursos do município: O Museu das Prostitutas, a ser construído na rua Guaicurus, tradicional zona
boêmia de Belo Horizonte...
Foi então que, com a imprescindível
ajuda dos Generais Schneider e Nolasco,
conseguimos transferir o nosso Museu e
todo o seu acervo, incluindo a Estátua do
Pracinha e o obuseiro de 155mm, para o
local onde se encontra atualmente, à rua
Tupis, 723, no centro da cidade. Ele integra
o Espaço Cultural da 4ª Região Militar.
Com isto a Estátua foi instalada na
sala de exposições principal do Museu, protegida das intempéries e da ação de vândalos. Constitui-se em uma das grandes atrações da casa e ponto obrigatório para fotografias dos visitantes. Esperamos que este
seja o local definitivo da obra de arte que
materializa o Guerreiro Brasileiro na Segunda Guerra Mundial.
O Museu da FEB-BH está em constante aprimoramento e grandes melhorias
poderão ser notadas no decorrer do próximo ano. Com o apoio incondicional do General Polsin, Comandante da 4ª Região Militar, e do Cel. Signorini, Assessor Parlamentar da 4ª RM, estamos levantando recursos para torna-lo ainda mais atraente aos
jovens visitantes e ao público em geral.

A estátua enquanto esteve à frente do
Museu, no bairro da Floresta.

* Presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira 
Regional BH - Membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil Sócio Correspondente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil Pesquisador Associado ao CEPHiMEx

Visite o Museu da FEB
Aberto ao público de 2ª a 6ª feira de 09:30 às 16:30 h.
Sábado / Domingo de 09:30 às 13:00 h.

Belo Horizonte - Rua Tupis, 723 - Centro

Agendamos visitas e palestras somente no Museu. Tel. (31) 3224-9891

www.anvfeb.com.br

Visitantes são fotografados em torno da Estátua do Pracinha no salão principal do novo
Museu da FEB-BH, na rua Tupis, 723, Centro

Juiz de Fora - Rua Howian, 40 - Centro
São João Del Rei - Área do Círculo Militar - Centro
PRESTIGIE NOSSOS VETERANOS COM A SUA VISITA

