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Data: 14/03/2008 

 

Entrevista única 

 

LM: Então nós vamos começar. Estamos aqui, eu Laurinda, professora Margarida, Ana Beatriz 

Almeida e a nossa grande figura ilustre Virgínia Maria de Niemeyer Portocarrero. Hoje é dia 

14/03/2008. Estamos aqui na Fundação Oswaldo Cruz, aqui na Avenida Brasil e muito honradas 

de receber vocês aqui, porque normalmente a gente deixa o depoente muito à vontade para nós 

irmos à casa da pessoa para a pessoa não ter que se deslocar e tudo mais, mas já que a senhora 

vir aqui acompanhada da Dona Margarida. Achei ótimo também porque aqui a gente fica num 

ambiente mais institucional mesmo. E aí é isso, Virginia. Eu queria que você começasse falando 

para a gente o seu nome todo, aonde foi que você nasceu, quando, o nome dos seus pais, dos 

seus irmãos e falasse um pouco assim da sua infância, dos primeiros tempos, dos primeiros 

estudos. Está bom?  

VP: Eu, Virgínia Maria Niemeyer Portocarrero, nasci no dia 23 de outubro de 1917, na Rua São 

Francisco Xavier, 927. Casa construída pelo meu avô, pai de meu pai que era engenheiro militar, 

que foi um assombro de inteligência, porque quando ele chegou do Paraguai, da guerra do 

Paraguai, o tio dele que era avô de minha avó, o pai mandou que ele fizesse um saldar cívico.  

LM: Fizesse um?  

VP: Um saldar. Fizesse um discurso cívico.  

LM: Ah, uma saudação! 

VP: Isso. E ele fez.  

E o que nós chamávamos de vovô Barão (inaudível) Coimbra. “Então esse menino o que ele 

está estudando?” Ele disse: “Ele tem 17 anos...” – O pai não escondeu... “E só tem o curso 

primário porque ele trabalha numa farmácia para me ajudar, porque eu tenho 7 filhos e ele me 

ajuda”.  

VP: Nossa! Então o vovô Barão, como nós chamávamos disse: “Então eu vou levar ele para a 

corte. Tem que fazer o serviço militar”. E trouxe para o Rio quando ele fez serviço militar, foi 

para a escola militar e foi subindo, foi galgando os postos que ele chegou a ser professor da 

Escola Superior de Guerra, por inteligência, não é? VP: Formou-se em engenharia militar e 

construiu então essa casa em São Francisco Xavier 927, aonde todos os netos nascemos.  

LM: Essa casa ainda existe?  

VP: A casa foi posta a baixo e construíram uma outra muito... Um apartamento e puseram o 

nome Edifício Porto Carrero, separado. Porque o nosso nome é Portocarrero tudo junto. Não 

existe Portocarrero separado. E todos nós nascemos lá. Eu tive a infelicidade de não conhecê-

lo. Porque era um lugar extraordinário, a casa tinha 9 quartos.  

LM: Uma casa enorme!  

VP: Um casarão. E ele foi operado de apêndice no HCE e faleceu. Faleceu muito novo, como 

tenente coronel, deixou a viúva com 28 anos e 7 filhos.  

LM: Nossa!  
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VP: Ela professora primária. E conservou a casa fez parte de escola, a parte de baixo ela fez 

escola e moravam na parte de cima.  

E todos nós fomos criados lá. Então foram 15 netos que nasceram nesta casa e nós nos 

tratávamos, nos tratamos como irmãos primos e não primos irmãos.  

LM: Hum, hum. A qualidade de irmãos vinha na frente da qualidade de primo, não é?  

VP: Justo. Porque fomos criados todos como irmãos mesmo.  

Então tem um comigo que hoje é professora, mais ou menos da minha idade, eu sou três meses 

mais velha do que ela. Essa nós dormíamos no mesmo quarto, os três meninos no outro quarto, 

era tudo dividido assim.  

Então nos criamos com muita amizade, com muito respeito, tomando a bênção assim quando 

acendia a luz a todo mundo: “A bênção, mamãe, a bênção vovó”. E a mãe dindinha, nossa avó, 

que ela era madrinha do primeiro neto de cada um...  

LM: Certo.  

VP: Nós chamávamos de mãe dindinha. Uma criatura de um valor extraordinário que ela deu 

uma formação moral a nossa família que todos se uniram, nunca houve nem uma intriga, nem 

uma discussão. E quando uma nora queria fazer qualquer coisa que ela não queria o filho dizia: 

“Não, a minha mãe quer assim”. E todos chamavam minha mãe, os netos, mãe dindinha – “Não, 

vai ser assim porque minha mãe quer assim”. Os filhos pensavam assim.  

E dali foram saindo só para casar, mesmo assim uns ainda foram morar lá, depois saíram para 

casar, até que os homens, todos três... Eram 3 filhos homens e 4 mulheres, ela conseguiu que 

todos três chegassem ao posto de general.  

LM: Todos militares?  

VP: Todos militares. E as meninas todas professoras.  

LM: Hum, hum. Agora, a senhora, irmãos mesmo?  

VP: Três.  

LM: A senhora tem três.  

VP: Tive dois irmãos. Um que foi o primeiro, meu pai estava servindo no interior, ele ainda não 

era do exército, que ele era químico e farmacêutico, depois fez concurso para o exército.  

LM: Certo. No interior em que local?  

VP: Hum?  

LM: No interior em que local?  

VP: Eu vou me lembrar.  

LM: Não tem problema.  

VP: Não estou lembrando agora, mas eu vou me lembrar. Esse meu irmão, não tinha nem 

médico, papai que fez o parto e ele foi um parto prematuro e ele faleceu e papai fez o caixão, 

batizou porque não tinha nem...  
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Depois então que ele fez o concurso para o exército.  

LM: Certo.  

VP: Foi o primeiro... Fez concurso como farmacêutico e foi o primeiro diretor, dentro da 

Farmácia Central do Exército ali na Moncorvo Filho. E depois ele fez concurso para professor 

do Colégio Militar, para a Escola do Estado Maior, e chegou ao posto de general.  

E o meu irmão segundo, esse foi oficial da aeronáutica. Fez curso para o Colégio Militar. Porque 

todo a família era Colégio Militar.  

LM: Todo mundo militar.  

VP: Não havia para as meninas.  

LM: Certo.  

VP: Nós estudamos no colégio de freiras ao lado da nossa casa.  

LM: (risos)  

VP: E os meninos todos no Colégio Militar.  

LM: Qual era esse colégio de freira ao lado da sua casa?  

VP: Esse colégio chama-se Maria Imaculada.  

LM: Até hoje existe.  

VP: Tem.  

LM: Até hoje ali no Largo da Segunda Feira.  

VP: Não, não. Esse não...  

LM: Não é não?  

VP: Esse é da Rua São Francisco Xavier, 935.  

LM: É. Hum, hum. E o nome do seu pai e da sua mãe?  

VP: Meu pai Tito Portocarrero.  

LM: Tito?  

VP: Que era o nome do pai, do pai dele. E minha mãe Dinah Niemayer Portocarrero.  

AB: E ele pela vida militar fez muitas viagens para o interior?  

VP: Ah, muitas! Na minha infância...  

AB: (falam juntas) Ou a senhora sempre morou aqui no Rio apesar dele viajar? 

VP: Não, nós íamos: Barbacena, Juiz de Fora, Belo Horizonte.  

LM: A senhora morou em todos esses lugares? 

VP: Primeiro ele ia, localizava casa, ou pensão... 

LM: Depois a família ia. 

VP: E ia a família. E depois voltávamos para São Francisco, não é? Sempre na volta era lá.  
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LM: O porto era sempre São Francisco Xavier.  

VP: Justo. São Francisco Xavier 927. 

LM: Isso.  

VP: Que nós chamávamos “A casa da mãe dindinha”.  

AB: (risos) Certo. E a gente podia conversar um pouquinho agora sobre a sua escola. Digo a 

senhora na escola o que a senhora gostava, nesse colégio de freiras como que era isso, que 

matérias que a senhora gostava mais, que lembranças que lhe veem quando a senhora pensa 

nessa escola?  

VP: Certo. Era colégio de freiras. Eu era muito religiosa, e tanto que houve uma ocasião que 

recolheram... Deram às meninas uns cartões para passar, quem recolhesse mais ia ser madrinha 

dos anos (inaudível) E eu consegui e fui madrinha do ano. Tinha aquela segurança, não é?  

LM: (Risos).  

VP: E era engraçado porque as colegas em dias de prova e tudo: “Vai pedir para o seu afilhado, 

vai pedir para a gente sair bem”. E eu ia. Ia pedir ao meu afilhado. Eu gostava muito das madres. 

AB: Sempre protetora, não é? Desde aí a senhora já era protetora. (rindo) (falam juntas) 

VP: E gostava muito do colégio, brincava muito de roda, de canto, aprendia piano no colégio, 

trabalhos manuais. As freiras muito delicadas conosco. O padre nos domingos ia tomar café na 

nossa casa, padre Gregório.  

AB: Padre Gregório.  

LM: E a senhora ficou nesse Colégio Maria Imaculada até?  

VP: Nesse Colégio Maria Imaculada até acabar o primário.  

LM: Até acabar o primário.  

VP: Quando fiz a 5ª série fiz exame para o Colégio Pedro II. Fui direto para lá e fiz. Passei, 

fiquei no primeiro turno uma época. E encontrei lá uma das colegas do colégio das madres, a 

Alvinha, uma que era muito minha amiga.  

LM: A senhora estudava no centro ou lá na Tijuca?  

VP: Não, era... Passava, tinha a nossa casa era na esquina, na Souza Campos.  

LM: É. É ali na São Francisco mesmo.  

VP: Tinha a Casa General Mena Barreto e o colégio.  

LM: Ah, está certo! Hum, hum.  

VP: E no Pedro II... Eu sempre gostei muito de desenho, eu queria ser desenhista. Tudo eu estava 

desenhando, tudo eu gostava, tudo eu pintava, gostava de pintura...  

O papai é que queria que eu fosse engenheira, mas quando foram me matricular para fazer o 

vestibular de engenheira, eu não fui para concursinho nem nada, saía de um colégio para outro. 

Eu era muito estudiosa, gostava de estudar. 
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E tinha professores em casa, eu não tinha dúvida. Qualquer coisa eu tinha 4 professoras e os três 

irmãos.  

LM: À disposição. (risos)  

VP: Todos tiravam dúvida. Então eu não tinha dúvida, não é?  

LM: Todo mundo era explicadora, não é?  

VP: Eu era preparada com estudos. Tinha um gabinete de estudos lá em baixo na biblioteca, na 

hora de estudo ia tudo para lá e ficava um deles para tirar as dúvidas.  

AB: Era outra escola, não é?  

LM: Não é?  

VP: Literalmente. E tirava todas as dúvidas. Que eu achava, acho até hoje, eu me recordo da 

casa da mãe dindinha como uma coisa fabulosa, porque nós tínhamos tudo. Meu avô trouxe de 

Pernambuco, tudo quanto foi muda de planta. Nós tínhamos graviola, fruta de conde, laranja de 

toda qualidade.  

LM: Um verdadeiro pomar, não é? 

VP: Era a casa, um terreno ao lado, e ainda tinha parte de um capinzal que se unia com o capinzal 

do professor Braga, tinha só uma cerca que separava. Então nós tínhamos tudo. Não precisava 

comprar e tudo era puro, alimentação boa. (falam juntas) Empregados maravilhosos. Era uma 

família de empregados. Foi a avó, mãe e netos. Tudo foi empregado ali, junto. Pagava-se naquele 

tempo 40 mil reis. Então tinha empregado para todo jeito, não é? E deixa eu me lembrar...  

Meu avô foi à França designado pelo governo para ver as estradas de rodagem para autorizar 

aqui a do Paraná. E como minha avó era professora ela foi como professora para ver o ensino 

em Portugal, França e Espanha. 

Quando chegaram no porto da Espanha encontraram uma moça querendo vir trabalhar no Brasil, 

uma espanhola. Ela disse: “Olha, só não levo agora...” Porque nesse tempo só tinha 4 filhos, três 

meninas e um menino, que era o papai – “Eu não sei como que eu arranjar moradia. Mas deixa 

o seu endereço que quando eu voltar eu lhe telegrafo e lhe espero aqui em Madri no porto para 

levar para o Brasil. Era Maria Rodrigues.  

E então isso eles fizeram. Foi e chegou lá na França teve que ficar em hotel não é? As crianças 

ficaram em colégio, aprenderam a falar francês, aquele ano que ele passou lá...  

LM: Ficou o ano inteiro?  

VP: Foi o ano inteiro. Foi na Espanha a mesma coisa, em Portugal a mesma coisa. 

Quando veio ele projetou aquela estrada...  

LM: União Indústria?  

VP: Não. Paraná... Curitiba no Paraná que fala...  

LM: Paranaguá? Paranaguá Curitiba.  

VP: Eu tenho até no meu diário, que eu passei lá não tinha máquina então eu desenhei. Está no 

meu diário.  
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LM: Que beleza!  

VP: Um diário que eu tenho. E, deixa eu ver...  

LM: Aí reencontrou com a Maria Rodrigues... 

VP: Ah, encontrou e trouxe a Maria Rodrigues! Disse: “Olha, você não...” Ela tinha dois filhos. 

E ele disse: “Você não leva a crianças porque você primeiro vai ver se vai se adaptar. Se 

adaptando eu mando você e você trás as crianças”. E ela era maravilhosa. Então mandou logo 

buscar. Logo no segundo mês ela foi buscar os filhos e ficou como um chefe dos empregados. 

Ela andava com as chaves na cintura, que a mãe dindinha lecionava, e tomava conta de tudo, 

das empregadas todas, todas chamavam “dona Maria”, nós tomávamos a bênção a ela. Quando 

acendia a luz: “A bênção...” Deu o nome de Sinhá Maria. “A bênção Sinhá Maria”. 

LM: (risos)  

VP: E ela de noite ficava no portão, porque tinha uma espécie de quadrado alto que nós 

sentávamos e perto dos candelabros, não é? E ela sentava é nós todos brincando ali, ela tomando 

conta. E a casa ficava em São Francisco Xavier. Nós víamos bem o morro da Mangueira. Então 

dormíamos sempre com aquele batuque no morro, aquela coisa... Aquilo era comum para nós, 

nos fazia adormecer. Quando chegava a festa que eles desciam para o carnaval ficavam todos 

em frente à nossa casa. Entravam no jardim para beber água, aquela gente toda.  

AB: Uma convivência boa. Não é?  

VP: Uma convivência muito boa. Feira a sinhá Maria nos levava junto, mas podia só ir dois de 

cada vez, porque ela botava um em cada ombro, ela era forte, e ela carregava as coisas. A gente 

ia muito pouco em coisa de feira, porque tinha muita plantação em casa, era pouco coisa que ela 

trazia. 

AB: Mas era um momento também de festa.  

VP: Era momento a festa.  

AB: Quem fosse escolhido para ir a feira. (risos) 

VP: Era sempre uma menina e um menino, mas era o que se comportava melhor, Sinhá Maria 

que escalava, a gente não tomava conhecimento não, e nós íamos. Em geral o Eraldo era o 

predileto.  

LM: (risos de todas)  

VP: Esse de qualquer jeito ele ia.  

LM: Ele sempre ia.  

VP: Ele sempre ia. Mas... (falam juntos)  

AB: O Eraldo foi com ela para a guerra.  

MM: Foi com ela.  

VP: Nós fomos 4 irmãos primos para a guerra.  

AB: Depois a gente vai conversar sobre isso.  

VP: Um da artilharia, um da infantaria, outro da intendência, e eu como enfermeira.  
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AB: Como enfermeira. 

LM: E no Colégio Pedro II... Desculpa, Bela... No colégio Pedro II a senhora já começou a 

demonstrar uma afinidade grande para desenho, até seu pai quis que a senhora fosse engenheira.  

VP: Pois é. Eu queria ser militar, eu queria ser homem, ser militar, porque o fulano disse que 

era homem militar, os meninos, e não havia Colégio Militar para menina. O Colégio Militar era 

só para homem, então eu fui para o Pedro II, não é? Mas a minha vontade era ser homem e 

militar...  

LM: Desde antes de ir? 

VP: É.  

LM: É mesmo?!  

VP: É. 

LM: Que coisa!  

VP: Ser homem militar. E quando nós brincávamos, que nós vestíamos as roupas deles, não é?  

LM: Isso.  

VP: ...do Colégio Militar...  

LM: A senhora adorava, não é? (rindo)  

VP: Ó! (Risos)  A roupinha, o bibico. E a mãe Dindinha: “Tira a roupa dos meninos, sujando a 

roupa, estava limpinha, vai tudo tirar”. E acabava a brincadeira. (risos)  

AB: E me diga uma coisa, essa questão do seu pai querer que a senhora fizesse engenharia... Aí 

a senhora acabou tentando fazer engenharia?  

VP: Não, eu não fiz engenharia.  

Quando ele chegou conversando com o diretor da escola de engenharia ele me perguntou... 

Começou a conversar e eu comecei a falar muito em arte, que a minha vontade era mais desenho, 

o feitio da arte, sabe? Bordados, isso que eu gostava.  

As madres sempre era em contato, que eu tinha coisas muito bonitas bordadas em ponto de cruz. 

Eu tenho umas toalhas lindas feitas no colégio das madres, que elas faziam exposição com o 

nome da gente, convites, para vender em festa no colégio, mas um dia da semana nós rezávamos 

em espanhol, outro dia era em francês, e nos outros dias todos em português.  

AB: Essa história da arte vem desde que as madres elas também estimulavam a senhora  fazer...  

VP: Foi. Porque no colégio das madres havia dias que no caso só falava em espanhol, só falava 

francês, só falava inglês. Só falava português, inglês era o que menos falava.  

AB: E no Pedro II então você... Depois do Pedro II você resolveu fazer a Escola de Belas Artes?  

VP: Eu fui fazer a Escola de... Não, não é Belas Artes não, Nacional de Engenharia.  

AB: Nacional de engenharia.  

VP: É. Eu fui. 

AB: Nesse tempo era Escola Nacional de Engenharia.  
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VP: É. Na escola o curso de arte decorativa.  

AB: Dentro da Escola Nacional de Engenharia.  

VP: Dentro da Escola Nacional de Engenharia.  

AB: A escola ficava aonde, ali no...? 

VP: No Largo de São Francisco.  

AB: No Largo de São Francisco.  

LM: É a Escola Politécnica.  

VP: Escola Politécnica.  

LM: Isso. Hum, hum.  

VP: Mas aí nessa conversa com esse diretor ele disse: “Olha... 

LM: A senhora foi demonstrando...  

VP: “Estamos criando aqui o curso de arte decorativa...”  

LM: Que beleza! 

VP: “Eu acho que sua filha vai ser enquadrada nesse curso melhor que no que de engenharia. 

Porque está se vendo que ela é uma menina estudiosa, ela faz a engenharia direito, mas o 

temperamento dela vai dar mais para arte”. 

LM: É artístico.  

VP: É artístico. Então eu fiz o curso de arte decorativa de 4 anos.  

E nisso começaram aqueles bombardeiros de navio, e afundamento de navio, perseguição disso, 

guerra, não sei o que. Eu disse: “Eu vou fazer...” 

LM: Isso já foi na 2ª guerra?  

VP: 2ª Guerra.  

LM: Então início dos anos 40, por aí.  

VP: Foi. Em 45 que nós fomos para a guerra.  

LM: A senhora se lembra quando a senhora entrou nessa escola politécnica? Lembra o ano não, 

não é? 

VP: Não, só fazendo... Eu entrei com 7 anos para o colégio das madres. Lá eu já tinha... Já fui 

alfabetizada pela minha mãe em Barbacena, Juiz de Fora, nesses lugares.  

Até e achava muito engraçadinho que meu irmão estava numa professora particular, porque ele 

era mais velho do que eu um ano.  

E aos domingos nós íamos visitar a professora, eu sempre levava uma rosinha de mãos dadas 

com ele, ela abria a sala, nos recebia, conversava, recebia a rosa, nos dava um refresquinho, 

depois íamos embora, Dona Mariazinha.  

MM: Aí a escola você terminou estava havendo esse movimento.  
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VP: Eu fiz o curso da escola Politécnica junto com a dos Samaritanos.  

AB: Ana Neri. 

VP: Da Cruz Vermelha.  

MM: Desculpa, da Cruz Vermelha.  

AB: E essa vontade de ir para a saúde?  

VP: É. E por quê?  

AB: Foi uma maneira da senhora ir participar desse movimento da guerra? 

VP: Da Guerra? Não.  

LM: É por que o curso de enfermagem, não é?  

VP: Foi a revolta por eles estarem bombardeando. Eu ouvia falar essa coisa toda, não sabe? Eu 

disse: “Não, eu vou fazer um curso para também ir para essa guerra para cuidar dos militares...  

VP: A senhora já fez esse interesse de ir para guerra?  

VP: Com interesse de ir para guerra.  

LM: Era uma maneira porque a senhora sabia que as mulheres estavam tiradas da guerra.  

VP: Eu ia fazer o profissional, mas não deu tempo, não houve tempo porque...  

LM: É uma maneira de se militarizar, de ser militar.  

VP: Militarizar. 

LM: De ser militar.   

VP: E eu fiz o primeiro ano, o Samaritana, que era o primeiro ano de Cruz Vermelha, tanto que 

fazíamos junto com as profissionais, estágio, tudo lá. E eu fiz e nisso saiu no jornal O Globo o 

voluntariado. E aceitavam até voluntárias socorristas, que era abaixo do curso meu. As 

voluntárias socorristas eu acho que eram 6 meses, ou 4 meses. Eu aí fui em casa, apanhei os 

documentos, não  disse a ninguém, me apresentei. Chegou de noite o jornal começou a publicar 

e dar os nomes, aí começaram a telefonar.  

AB: E aí funcionava pelo rádio? As pessoas... No rádio dizia os nomes?  

VP: O rádio não falava ainda não, quem chamou foi o Globo, publicou no Globo. 

LM: O jornal?  

VP: O jornal ‘O Globo’. 

LM: Ah, publicou no Jornal!  

VP: Aí começaram a telefonar para a mamãe e pra mim. Porque a mamãe era uma mãe 

extraordinária, uma gracinha de mãe, o meu pai um amor, uma coisa formidável.  

LM: E eles não sabiam de nada.  

VP: Não, eu me apresentei e fiquei quietinha porque senão podiam dizer não, e aí que eu não ia 

fazer porque eu era obediente.  
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LM: (risos) Mais ou menos, não é? Margarida.  

LM: É. Mais ou menos. (falam juntas)  

LM: Isso.  

VP: Aí eu me apresentei, comecei o curso...  

AB: E quando a senhora se apresentou tinha muito movimento? Tinha muitas moças se 

apresentando?  

VP: Não, não, foram as primeiras. Foram umas 8 primeiras que se apresentar. Depois é que...  

MM: Saiu publicado no Globo essas 8 primeiras.  

AB: Só as oito primeiras.   

VP: Profissionais tinham poucas. Tinha três profissionais que se apresentaram de Ana Nery, de 

Cruz Vermelha apresentou-se uma, e muitas samaritanas e bastantes voluntárias socorristas. 

AB: Por categoria.  

VP: É.  

MM: É. Porque a Laís do Neto dos Reis, que era diretora da Escola Ana Nery, ela uma época 

foi conversar com o ministro do exército e ela exigiu para as enfermeiras da Escola Ana Neri o 

posto. E o ministro do exército que era o da guerra não aceitou. Ela foi conversar com o ministro 

da aeronáutica e essas mulheres foram com tenentes pela aeronáutica.  

VP: Seis. 

MM: Seis e aí...  

AB: Por isso então que elas aceitaram com a coisa do transporte...  

MM: Não, do transporte não. Elas ficaram assim, tipo, a guerra era no Rio de Janeiro, elas 

ficavam em Brasília. Porque acontecia a guerra, as enfermeiras do exército atendiam, as 

enfermeiras do exército do transporte levavam, os da aeronáutica essas mulheres da Ana Nery 

atendiam.  

AB: Então elas não ficaram no Front.  

MM: Não ficaram no front. Quem ficou no front foram às brasileiras do exército... (falam juntas)  

VP: Então elas ficaram na Itália, mas no lugar que não era o campo, ficaram no interno, no 

hospital, só atendia o primeiro grupo (inaudível)  

MM: E nesse momento do voluntariado que o exército abriu pelo jornal, tem inclusive... As 

datas, Virginia, quando é que foi aberto o voluntariado, você lembra?  

LM: A senhora tinha o que 20 e poucos anos, não é?  

VP: Tinha... Eu nascei em 17.  

LM: Em 17. A senhora tinha... 

VP: 23,  

LM: 23, 24, por aí.  
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VP: E aí eu já era maior, podia me apresentar.  

MM: E aí a reação da mãe dela e da família dela.  

LM: Pois é.  

VP: Foi o seguinte, meu tio, irmão de papai mais novo, era chefe de gabinete de Prudente de 

Morais, general Prudente de Morais, que era general José Portocarrero. Com a mamãe foi a... 

Tinha apelido de (nome) E a mamãe foi com a Zuza e foi com ele ao Almte de Morais e eles 

foram lá pedir para me reprovar no exame de saúde. Porque eu saí muito bem classificada no 

curso. 

MM: Para ela não ir.  

VP: Eu fiz tudo que tinha que fazer: a ginástica, essas coisas todas...  

LM: Depois a gente vai falar desse curso.  

VP: Esse curso lá no (inaudível) Nós às 7 horas da manhã entravamos no HCE, meio dia íamos 

naquele ônibus que vinha direto a Central e a colega Olímpia Camerindo me deixava o ticket. 

Nós almoçávamos no restaurante ao lado do quartel e íamos para as aulas teóricas, para a 

Diretoria de Saúde, professor Emídio Paz.  

MM: Mas aí a mãe dela fez essa voltinha com a dona Diná, falou com as pessoas importantes 

para reprovarem ela.  

VP: Para me reprovarem no exame de saúde.  

AB: Ela foi reprovada. 

VP: (falam juntas) Quando eu fui é que passei em tudo, que o meu lugar foi terceiro na turma. 

Tinha três em primeiro lugar, uma em segundo, e depois o meu foi eu em terceiro. Passei em 

tudo muito bem. Estudava que nem uma danada, não é? Eu não podia deixar de sair, porque eu 

queria ser aquilo. Já toda fardadinha... 

LM: Nossa! Vibrando, não é?  

VP: Toda de fardinha. Quando a gente ia pela rua fardada, fardadas de militar, os homens diziam 

assim: “Mulher não...”  

LM: (Risos) Havia essa reação.  

VP: Havia. Fazíamos continência direitinho, aprendemos tudo. O RDE em cima sempre, não é? 

O regulamento militar.  

AB: Regulamento do Exército.  

VP: É. Do Exército, do órgão DE.  

MM: E aí a mãe dela.  

VP: A mamãe então foi lá com  o tio Cazuza. Quando eu cheguei, estava em fila, quando chegou 

na minha vez, passa um médico e diz assim: “Pode ir, reprovada”.  Eu não sentia nada. Eu era 

magrinha, mas eu fiz tudo, não tive nada. Cheguei em casa chorando. “Eu fui reprovada, o 

médico não me examinou”. Ele ser fardou todo e foi lá. Disse: “Não, você se apresentou, e 

Portocarrero que se apresenta não sai assim não. Tem que me dizer o que tem que nós vamos 
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cuidar de você. Se você não sente nada, não tem nada. E só falam que foi reprovada? Vamos 

lá”. Aí foi lá comigo, falou com o capitão médico. Disse: “O que ela tem? Quero saber como 

pai dela”. (inaudível) Ele disse: “Não, ela não tem nada. Ela nem foi examinada”. Ele disse: 

“Como  que o senhor reprova uma pessoa que não é examinada?” 

LM: Sem nem examinar.  

VP: “A menina se apresentou espontaneamente, ela está em prantos. E ela está aí. Eu trouxe ela 

para ser examinada. Se ela estiver doente está certo ser reprovada”. Aí examinou não tinha nada.  

MM: Aí ele contou que tinha sido a sua mãe.  

VP: Que ele disse: “Não, o general (nome) de Morais esteve aqui com o general Portocarrero e 

pediram para reprovar, aí nós reprovamos”. Ele disse: “Está certo, faço questão que ela seja 

examinada, mas o senhor aperta bem no exame, se ela tiver alguma coisa será feito”. 

LM: Hum, hum. Ser reprovada com razão.  

VP: Eles ficaram admirados: “A senhora não tem nada, completamente saudável”. Porque a 

minha mãe era muito cuidadosa, nós só comíamos comida e casa, fruto, tudo de casa. 

MM: Muito cuidadosa e experta, não Virgínia? Para não ficar longe da filha ela deu lá a voltinha 

dela.  

VP: Ela é adorável. Formidável.  

MM: Quando vocês chegaram avisando?  

LM: É. (rindo)   

AB: Ela que conformou? 

VP: Não, ela pediu... Ela chegou a ajoelhar para papai não me levar para fazer exame: “Ela está 

reprovada, deixa lá.” Papai disse: “Eu não posso como pai aceitar essa exceção da minha filha! 

LM: Nossa! Que embate hein?! 

VP: Pois é. Ele era um Caxias. “Ela não me perguntou se podia. Ela foi e se apresentou, ela é 

maior. Agora fica feio, porque as outras viram que ela não foi examinada e saiu. E ela está 

arrasada. Ela está chorando. Ela vai. Vamos embora”. E fomos. Aí eu fiz o curso todo.  

AB: E quando vocês voltaram para casa com você aprovada, qual foi a reação da sua mãe?  

VP: Chorou muito, me abraçou muito, e eu chorei moto.  

LM: Mas era o que a senhora queria, não é?  

VP: Era o que eu queria, eu queria muito ir. Eu achava horrível estarem afundando navios com 

brasileiros, e eu como brasileiras podendo cuidar desses homens? Que o Brasil declarou guerra, 

não é?  

AB: Agora antes de a gente entrar na guerra me fala um pouquinho, que eu tenho curiosidade, 

sobre esse concurso. 

VP: O curso? 

LM: É.  
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AB: É. O dia a dia desse curso, essa parte da preparação física... 

VP: A preparação física foi... 

AB: Como que foi isso assim para a senhora?  

VP: 7 horas da manhã nós entrávamos... 

AB: Era uma novidade para a senhora isso.  

VP: Ah, sim!  

AB: Como foi essa preparação física? 

VP: Tudo, tudo. Tudo para mim era uma coisa. E eu... 

AB: Teve dificuldade? 

VP: Não, nenhuma dificuldade. Eu era estudiosa demais. Queria, não tinha dificuldade.  

AB: Qual era a rotina do curso?  

VP: Professores distintos, disciplinas férreas, não é?  

AB: Qual era a rotina? De manhã era o quê?? De manhã era hospital? 

VP: De manhã 7 horas HCE. 

AB: Hospital para cuidar dos doentes, (falam juntas)  

VP: Para participar da rotina de enfermagem.  

Depois nós íamos para casa... Não, vínhamos para aquele  restaurante, recebíamos o ticket, 

almoçamos e íamos para a Diretoria de Saúde, primeiro andar, Diretoria de Saúde. E aí tínhamos 

as aulas teóricas. Quando chegava 3 horas pegávamos o onibuzinho e íamos para o estaleiro São 

João para ginástica, (inaudível) e natação.  

LM: O que é (inaudível)? 

VP: É você marchar  um, dois... Um, dois... Três, a esquerda, dar continência... É a (inaudível) 

que é... 

LM: Fila. Não é?  

VP: É formar um batalhão.  

LM: Ta. E esse curso Virginia que a gente está falando de emergência de enfermeiras da reserva 

do exército, todas essas pessoas que foram selecionadas foram fazer esse curso?  

VP: Todas elas.  

LM: Inclusive as voluntárias? Não... 

VP: Todas. 

LM: Todas? 

VP: Todas. Tudo igual, como terceira classe porque o exército (inaudível) posto, terceiro classe. 

LM: E quantas pessoas mais ou menos? 
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VP: 68.  

LM: 68?!  

VP: Que foram.  

LM: Nossa!   

VP: Mais foram selecionadas, mas que foram reprovadas, mas aprovadas foram 68.  

LM: Nossa, uma turma grande, não é?  

VP: Foi. Foi uma turma grande.  

LM: É.  

VP: Aí ficou outra. Mais duas turmas se prepararam que chegaram a ir.  

MM: A turma do enfermeiro obstétrico da Virginia eu acho que (inaudível) também fizeram 

parte.  

VP: Essa da Cruz Vermelha. 

MM: Da Cruz Vermelha. É.  

VP: Da Maricélia.  

MM: Mas as famílias não permitiram que se voluntariassem. E a Virginia foi até dama de honra 

do casamento das (inaudível) Vestida de enfermeira. Esse material é um material que a gente 

vai achar. Que ela tinha uma revista linda. Foi o casamento da (inaudível) 

VP: É. Foi  o casamento da Maria Tereza. No casamento da Maria Tereza ela nos convidou.  

MM: Desse curso e do curso... 

VP: É. Era profissional. Iris Bela. Depois eu como Samaritana.  

AB: Iris Bela, não é?   

VP: É. Maria Luiza (sobrenome), uma voluntária socorrista. Ela nos convidou. Então nós fomos. 

Na hora do cortejo ela nos colocou logo atrás dos noivos, e depois então...  

MM: E vestidas de enfermeiras. E a Virgínia louca para ir com a roupicha dela bonita. Todas 

vestidas de uniforme.  

VP: As voluntárias socorristas com a toquinha. Eu com um velzinho branco, e as (nome) azul 

marinho,  em cima branco e as profissionais com véu... Só uma profissional que era professora 

nossa.  

MM: A Iris Belo. Inclusive a professora que te dava aula de arte. 

VP: Ah, fiz um cartão para  professora. 

LM: Que te dava aulas lá no Forte de São João.  

VP: Lá no Forte.  

AB: Lá no São João.    

VP: Lá no São João, na Fortaleza de São João.  
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LM: Na Fortaleza de São João. Ta. Ali na Urca.  

VP: Ali na Urca.  

LM: Quanto tempo durou esse tempo durou esse curso Virginia.  

VP: Esse curso durou mais ou menos... Olha, eu não posso dizer precisamente, assim eu não me 

lembro, mas durou quase um ano.  

LM: Quase um ano?! 

VP: Uns oito meses ele durou.  

LM: O dia todo? 

VP: O dia todo.  

LM: Se segunda a sexta? 

VP: Todo.  

LM: Nossa! Era puxado.  

VP: Sábado também nós íamos, só não íamos aos domingos.  

LM: Nossa. Era puxado! Era de provas... 

VP: Fazíamos provas e fazíamos plantão... Fazíamos tudo... 

AB: E tinha uma parte prática grande que era essa de ficar dentro do hospital do exército. 

VP: Está escrito no meu arquivo, no meu... 

MM: No seu diário.  

VP: No meu diário.  

MM: Agora a senhora fala para gente, eu andei lendo umas coisas, de uma cerimônia que foi 

meio que a formatura dessa turma.  

VP: Ah foi. Essa bênção dos Braçais foi a formatura de Samaritana com a do Municipal...  

LM: Essa é da Samaritana. Então vamos acabar de falar dessa que a gente acabou não falando, 

depois a gente fala da formatura desse curso.  

está falando, depois a gente fala desse curso.  Porque essa bênção dos braçais foi em torno desse 

curso, não é? Mas vamos falar da formatura das Samaritanas que a gente acabou não falando.   

VP: Certo. Foi à missa e a colação de grau. No Quartel General, na Diretoria de Saúde que todos 

receberam seu diploma.  

MM: Mas a Samaritana foi no Teatro Municipal, a primeira formatura da Samaritana.  

VP: A primeira formatura foi. A Samaritana foi no teatro municipal.  

MM: Sai no Jornal.  

VP: E a senhora do General Magé foi a oradora. Altair Magé. 

MM: Para ser no Teatro Municipal é porque tinha um reconhecimento.  
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VP: Justo. 

MM: Da importância daquela atração, daquele curso, dessa profissão.  

VP: Agora, nao do exército eu fui a oradora. 

AB: Foi essa que foi na igreja da Candelária? 

VP: Foi na Igreja da Candelária e depois foi, no domingo, no Palácio Municipal, Na Câmara 

dos Vereadores a segunda parte. Ali tem um retrato  no meu diário com a Neuza e eu como...  

AB: E a senhora foi escolhida como oradora pela turma? 

VP: Fui, pela turma. Eleita pela turma. Dali começamos os estágios maiores, fomos visitar os 

quartéis. Os quartéis (inaudível) Que era o primeiro RI, 6ª RI... Primeiro RI, que não fomos, o 

6ª RI eu acho que veio de fora. 

LM: RI é? 

VP: Regimento de Infantaria.  

LM: Ah ta! 

VP: De Infantaria.  

AB: E ele ficava na Vila Militar.  

VP: Vila Militar? 

AB: Foi o Regimento Floriano que foi para Guerra, não é? 

VP: Regimento Sampaio. 

AB: Regimento Sampaio que foi para a Guerra.  

VP: E ele foi o segundo, o primeiro a ir foi o 6º. O 6º chegou. Isso aí não bota não, mas eu vou 

dizer uma coisa.  

AB: Então espera aí. Quer que desligue? 

VP: É bom.  

LM: Pronto.  

AB: Vocês ficaram nesse treinamento na expectativa de serem chamadas a qualquer outra, não 

é Virginia?  

VP: Um dia na sala de armas...  eu fui chamada ao gabinete do general Souza Ferreira. Eu 

compareci e ele me disse: “Olha, você vai embarcar não sei para onde. Mas vai embarcar já para 

a guerra. Vai comandar vocês o Major Ermestino Gomes de Oliveira. Você não pode dizer isso 

a ninguém, seu telefone está interditado, vocês não podem falar com colega nenhum, nem dizer 

o que você veio dizer aqui”.  

LM: Nossa! 

VP: “Nem em casa não pode falar nada”. Mas o papai servia na diretoria de saúde, ele sabia. A 

mamãe nesse tempo não sabia, porque meu pai era durão mesmo. “Você não diga nem a sua 

mãe”.  
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AB: E você arrumou sua mala, já tinha essa expectativa de sair, você tinha que ficar pronta.  

VP: Nós tínhamos assim, uma ordem... Tinha uma sala onde a gente guardava a nossa bagagem, 

tinha um tenente, com cadeado em cada uma. Só pode botar na mala o que está no... Saiu 

publicado direitinho a roupa que devia. Que foi toda escolhida pela dona Santinha Dutra, que 

era esposa do General Dutra que era do (inaudível)   

AB: Da Guerra.  

VP: E ela escolheu as coisas mais pavorosas pra gente. Nossos uniformes... Nós não vimos, nem 

experimentamos, nem recebemos aqui. Só levei meu uniforme farda. O uniforme do exército, 

uniforme do serviço não levei.  

AB: E nem conheceram aqui no Brasil.  

MM: Não conheceram aqui no Brasil.  

LM: Não foram apresentadas a ele.  

VP: Nada. Nada. Chegamos lá trabalhávamos com a calça verde oliva e o bibico.  

MM: Aí chegou a roupa delas lá.  

VP: Aí chegou a nossa roupa levada pelo Coronel Marques Porto, que era o diretor de saúde. 

Desembrulho, todo contente. E nós fomos então experimentar na barraca que era (inaudível) 

maior que o limite. As enfermeiras eram de um lado, letônias e brasileiras, (inaudível) para 

outro. Nós fomos mudando... Quando abrimos era uma coisa horrorosa, a gente espantava. Era 

cinzenta, cor de chumbo... uma saia até aqui o pé (inaudível) cumprindo, um tubinho. Um 

avental por cima, mas curto que ela, todo rodado, com dois bolsos enormes, e um triangulo para 

amarrar na cabeça.  

LM: Nossa.  

VP: O meu eu achei um verdadeiro espantalho, tudo em rosa, eu nunca ia aceitar. Eu disse: “Eu 

não vou poder atravessar isso aí para o gabinete... Era o Julio o chefe do hospital, e o Marcos 

Porto, e o subchefe, que (nome) Marques Nunes. O meu  chefe era o (nome) Gomes de Oliveira, 

e o diretor de saúde Marques Porto. Eu disse: “Coronel...” Eu como tinha nascido na mão do 

coronel,  que ele foi o parteiro da minha mãe. Ele foi colega da minha mãe no primário. E nesse 

lugar, eu nasci em São Francisco Xavier, na casa da minha avó. 

LM: Isso. Na casa.  

VP: Papai chamou ele como parteiro, ele que fez o parto. Então eu tinha intimidade com ele, eu 

tomava a bênção a ele. E eu disse: “coronel eu não posso servir... Está horrível, um uniforme 

cinzento, vem até os pés e tal”. “Então vocês se fardam que eu vou lá, vou pegar uma licença, 

inspeciono a (inaudível) e vou lá ver vocês”. “Está bem, eu mando vestir”. Mas quando eles 

chegaram, eles tiveram verdadeiro acesso de riso. Parecíamos umas palhaças. Chegaram a cair 

sentados na cama.  

LM: Ah meu Deus!  

VP: “Concordo absolutamente”.  

LM: Aí ele concordou com a senhora, não é?  
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VP: Concordo. Ele sabia. Nós íamos levar uma vaia das americanas. Iam pensar até que eram 

malucas.  

LM: (risos)  

VP: Atravessar um...  

MM: A escolha foi da dona Santinha. 

LM: Era.  

VP: Santinha Dutra que escolheu. E terceira classe. A terceira classe era o seguinte, eram três 

ordenados. Um que era 700 mil reis ficava com uma pessoa da família, eu deixei com minha 

mãe.  

MM: Preso no Brasil.  

VP: Preso no Brasil. E o outro estava no Banco do Brasil para você receber quando voltasse. E 

o outro ia com você para a Itália para trocar no país... 

LM: Pela moeda local, não é?  

VP: Então o negócio... Deixa eu me lembrar o que eu vou dizer.  

MM: O uniforme...  

LM: Do uniforme.  

VP: O uniforme. Então eles foram ao comando. O  (nome) e o coronel estipularam que iam 

adaptar o uniforme americano para serviço. E o nosso verde oliva, só podíamos sair fardadas 

como brasileiras. E o uniforme das americanas nós botávamos uma estrelinha de 2º tenente, mas 

na parte militar a gente não podia mexer, era uma ordem do Brasil. Então não vai poder mexer 

nesse período de guerra, naqueles 700 mil reis... (inaudível) domiciliar. E para a toca não dava 

nada.   

MM: E aí o general Mascarenhas arvorou elas...  

VP: E quando nos apresentamos ao General Mascarenhas já apresentamos com a estrelinha. Ele 

falou: “Como é que vocês estão agüentando o peso dessa estrelinha?” Mas nós estávamos 

radiantes com a estrelinha.  

LM: (risos) Estavam eram felizes da vida.  

VP: O general Mascarenhas era um doce para nós, sabe? Muito bom, muito meigo. Ele dizia: 

“Vocês não considerem aqui um general. Eu sou o pai de vocês, qualquer coisa que haja venham 

ao amigo Mascarenhas”. Ele era fabuloso. Quando ele ia a uma enfermaria para visitar os 

doentes ele não se anunciava, ele vinha com as mãozinhas assim, para tudo ficar deitado. Que 

aquela nossa amiga, não é? (inaudível)  

LM: É. (risos) Mas aí a senhora terminou esse curso que durou quase um ano, não é? 

VP: Nove meses. 

LM: 9 meses, por aí. E como que foi a ida para lá, quando vocês foram, como que foi?  

AB: (falam juntas) Vocês não tinham noção para onde estavam indo? 
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VP: Não, ninguém, nem eles.  

LM: Era um segredo, não é?  

VP: Nós fomos de... Vinha um jipe nos apanhar às 4 horas da manhã  na nossa casa.  

LM: Nossa! 

VP: Às quatro horas da manhã eu estava acordadinha com o meu bornal e as bagagens estavam 

lá no quartel general, e iam ser postas no avião. Mala A, e o saco B. No saco B tinha sabonete, 

tinha a roupa de baixo, tinha aquela coisa toda. A Mala A eram as fardas e os uniformes, tudo 

direitinho. Mas aquela mala... O saco B nós nunca vimos, era só chegava com o pacote de casa, 

entregava ao tenente, o tenente abria, fazia a lista e botava no lugar, não é? E coloca com 

cadeado. Cada vez que a gente levava o objeto, que eles levam na lista, o tenente abria, botava 

lá. Nós não entravamos, nós não sabíamos o que levava. E assim foi.  

Quando chegou no dia às 4 horas estávamos lá, eu papai, mamãe na porta do edifício, eu, mamãe, 

papai firme.  

LM: (risos)  

VP: E ele que era meigo.  

LM: Ele por dentro devia estar chorando, não é?  

VP: Ele morreu do coração, deve ter... Naquela ocasião deve ter começado.  

LM: (risos) Tadinho.  

AB: E aí vocês embarcaram.  

VP: Não.  

AB: Sem saber para onde.  

VP: No primeiro dia fui no quartel general, para o gabinete do General. Fiquei lá até 3 horas da 

tarde, às 3 horas da tarde mandaram a gente embora. Aí eu voltei, a mamãe ficou alegre, eu 

fiquei alegue. Mamãe disse: “Vocês não vão mais, não vão mais”. Passados dois dias de novo.  

LM: Quatro da manhã, a senhora lá na porta, tudo de novo.  

VP: Tudo de novo. A mamãe chorando, eu chorando.  

LM: Papai firme.  

VP: Papai firme. Quartel general. Veio a (nome) Bibiano que era muito alegre: “Não precisa 

mandar jipe não, eu vou no meu carro”  Ela era rica.  

MM: Ela era dona da Fabril.  

VP: Ela era dona da fábrica América Fabril. Rica, para ela não tinha negócio de dinheiro não.  

A gente ia fazer uma refeição ela pagava, ela se virava. Ela foi uma grande colega.  

Naquele tempo ela já era... Coisa de homem, jipe, não é?  

LM: (risos)  

VP: Mas de modo que...  
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AB: Mas aí vocês tiveram que ir pelo jipe. Pega em casa.  

VP: Não, não. Pega pelo jipe. Não era nada de carro particular nenhum. ...  

Ela fazia isso. Quando nós íamos no domingo ela passava e pegava, cortando caminho,   lá 

íamos nós, numa bagunça danada no carro dela. Ela guiava melhor do que eles.   

Depois do almoço, quartel general, a gente ia lá para Maria Lenk.  Não, primeiro era Ordem 

Unida, depois Maria Lenk, depois ginástica.   

AB: Mas aí a gente estava falando que pela segunda vez pegaram a senhora em casa para ir... 

VP: Voltei de novo. Aquilo tudo era falso. A gente acha que faziam de propósito.  

AB: Para ver se a pessoa estava a postos também... (falam juntas)   

VP: Na terceira vez eu não chorei, a mamãe não chorou... 

LM: Teve uma terceira vez.  

VP: Beijinho, beijinho... Até as 3 horas.   

AB: Até daqui a pouco.  

VP: E não voltei mais.  

LM: (risos) E dessa vez foi verdade. 

VP: Aí a terceira vez... 

LM: Aí foi para valer.  

VP: Embarquei para Natal. Na Base Aérea de Parnamirim e ficamos lá, não sabíamos para onde 

íamos. Eu e mais cinco e o major Ermestino. O major Ermestino era um portento de inteligência, 

um cirurgião maravilhoso.  

LM: Ermestino? 

VP: Ermestino Homens de Oliveira. Filho de família humilde. O pai dele era sapateiro 

(inaudível) Então ele casou-se com a filha do general Boanerges. E diz ele que o general 

Boanerges foi que pagou o estudo dele para ele. Ele fez tudo à custa do Boanerges, que o pai 

dele não tinha meios. E, há muito tempo tinha um irmão doente mental que ficava na banca de 

jornal com o pai. Ele não teve infância boa, mas era estudioso demais, falava dialeto.  

AB: E essas quatro que foram com a senhora. Diz para a gente quem foram elas.  

VP: Foram: Antonieta Ferreira... Vou botar por ordem alfabética. (risos discretos do tipo de 

achar engraçadinho) Antonieta Ferreira... (inaudível) Espera aí.  

AB: A Carmem estava nesse grupo? 

VP: Carmem Bibiano? 

MM: A Berta foi nesse grupo ou não? 

VP: Depois.  

MM: A Berta foi depois, não é?  

VP: Carmem Bibiano, Márcia de Melo Braga. 
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MM: A Elza... 

VP: A Elza (sobrenome) Medeiros.  

AB: Pronto, foram as quatro.  

MM: E quem foi a 5ª? 

VP: Ham? A 5ª fui eu.  

LM: É.  

AB: A 5ª foi a senhora. Foram vocês 5.  

VP: Aí embarcamos. Chegamos lá e meteram a gente num caminhão aberto, com as bagagens e 

nós somos sentadas em cima dos sacos, até o porto. Na ocasião tinha um dito: “Olha ela é 

Valdemar”. Começam a gritar... Nós saímos do Quartel General, todas sentadas naquelas 

bagagens fardadas. Então a gente ali da rua: “Olha ela aí Valdemar. Lá vai ela aí Valdemar”. 

Com aquela brincadeira. Então dali pegamos o avião da FAB. 

LM: E foram para Natal.  

VP: E fomos para Natal. Maravilha. De Parnamirim. Uma beleza a base. Era americana, estavam 

lá as americanas, nos receberam muito bem e tal. Eram o nosso uniformezinho.  

AB: Mas chegaram a ficar dias na base ou não?  

VP: Ficamos, ficamos uns três dias na base.  

AB: E não podia ter contato com a família, nada? 

VP: Não, nada, nada, nada. Nem na rua. Era na base.  

LM: O tempo todo dentro da base.  

VP: Dentro da base o tempo todo. Mas a base era como...  

LM: Enorme.  

VP: Enorme. Muita coisa... Tinha piscina. Eu ganhei um maiô da (nome). A piscina era em 

frente ao refeitório, então na hora que estavam fazendo refeição, as americanas estavam já 

habituadas, iam para a piscina, eles batiam palma. Eles queriam que as brasileiras fossem, mas 

nós não levamos maiô. Então a (nome) me deu um maiô que eu tenho um retrato. 

MM: Maiô lindo! 

VP: Era maiozinho inteiro. Naquele tempo era maiô inteiro, aí fui pra piscina...  

AB: Aí vocês esperaram a ordem e foram. Qual foi o primeiro pouso no exterior?  

VP: Aí nós fomos com destino da África do Norte. (Nomes)  

MM: Virginia tem várias fotografias da viagem delas pela África. (falam juntas)  

VP: Costumo lembrar... O nome dos vários pontos que nós passamos eu me lembrava. Porque 

o meu pai como era professor ele me instruiu. Ele disse: “Você não mande nada, nada da tua 

vida militar em carta. Que em tempo de guerra isso não vai chegar aqui”.  

AB: Quer dizer, ele sabia que ia ter censura e que não ia ser bem cuidado.  
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VP: “Você faz o seguinte. Cada doente que você tiver alta, que ele tiver transferência para o 

Brasil, você dá o meu telefone, dá a ele, pede licença ao comando que vai mandar para o seu 

pai”. E o papai escreveu uma carta ao Major Ermestino pedindo que deixasse... 

AB: Que liberasse isso.  

VP: Que liberasse, que ele queria fazer o meu diário. O major Ermestino permitiu fazer.  

LM: Então a senhora escrevia a seu diário lá... 

VP: Tudo. Mandava tudo e eles lá...  

LM: (falam juntas) Mandava por essas pessoas e eles entregavam ao seu pai. 

VP: Papai ia visitar.  

LM: Isso.  

VP: Eles telefonavam. Papai ia ao HCE e apanhava. 

LM: Entendi. Aí pegava com eles.  

VP: E guardou aquilo tudo.  

LM: Que bom! 

VP: E eu fiz o diário. Era como estava, que nem eu mandei. 

AB: Em Argel vocês tiveram o batismo de fogo que os militares chamam que teria um evento e 

aí vocês... Começou... Já estava sendo bombardeado.  

VP: Não, em Argel não... 

LM: A senhora saiu de Natal e foi para Argel, é isso?  

VP: Foi para Argel... O último foi Argel, mas eu passei por (relação das cidades que passou) 

Todas as cidades... 

LM: Mas chegou a descer nessas cidades?  

VP: Descendo, dormindo, fazendo refeição na rua.  

LM: Entendi.  

VP: Fardadinha de militar. E voltamos para lá.  

LM: Na Argélia então é que foi o período que demorou mais.  

VP: Na Argélia fomos para hotel de luxo, num hotel de super luxo. Que ninguém nos esperava 

nesses aeroportos. O Major Ermestino, que era muito inteligente é que andava daqui e dali e 

botava num hotel. Procurava o Marcos Porto, o Marcos Porto confirmava.  

Porque nesse tempo que nós chegamos na África, chegamos em Argel, o Marcos Porto estava 

na áfrica inspecionando as outras cidades. Ele veio correndo e nos apresentamos a ele no próprio 

hotel em Argel, não fomos ao Quartel general não, foi de lá mesmo. E dali nós partimos para 

Anápoles.  

AB: E o que foi esse batismo de fogo.  

VP: O batismo de fogo foi em Anápoles.  
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MM: Mas em Argel chegou a ter algum movimento de guerra, não é?  

VP: Passavam pela rua, tudo fardado, aquela coisa toda. 

AB: Os soldados alemães.  

VP: A ordem era: “Comeu, voltou, não fica passeando não”.  

AB: Aí depois de lá vocês foram para a Itália.  

VP: De lá nós fomos para a Itália. Aí que nós que nós soubemos que eles foram.... 

LM: Para a Itália.  

VP: Foram todas, pegamos o avião...  

AB: Avisaram no avião.  

VP: Então disseram... Soubemos que... Veio o... 

LM: O aviso...  

VP: O piloto, não é o...  

AB: É o piloto, o comandante, não é?  

VP: O comandante cumprimentou todos, desejava que tivéssemos boa guerra, saúde e tudo. E 

que nós íamos para a Itália, íamos para Anápoles.  

AB: E vocês chegaram um dia antes...  

VP: Um dia antes do primeiro escalão. 

MM: Chegaram um dia antes do primeiro escalão.  

VP: Chegamos, o primeiro escalão chegado que eram 6º RI. O primeiro seria o Sampaio, mas o 

Sampaio... Mas aí o Major Maior abriu (inaudível) E aí a Antonieta que era moleca chegou e 

mostrou para o major. “Que isso!” “Que isso!” Aí disseram que eram namorados, aquela coisa 

toda, ficaram naquela farra. E cadê o Regimento RI? “Sampaio. Sampaio não veio. Tenho 

certeza que Sampaio não vem. Se você veio por causa desse namorado...”  

LM: Perdeu seu tempo. (rindo)  

VP: Perdeu seu tempo. Não foi por causa dele não. Que eu já estava fazendo curso antes de 

conhecer.  

AB: Antes de conhecê-lo. Era outra coisa.  

VP: Era outra coisa.  

AB: E essa chegada em Nápoles?  

VP: Chegamos em Nápoles não tinha ninguém para receber a gente. Aí o major nos colocou 

num hotel de luxo. No hotel... (reflexiva) Eu sei até o nome do hotel, daqui a pouco eu lembro. 

Ficamos num hotel luxuosíssimo. Eu nunca vi tanto luxo. Meu quarto era todo (rindo) 

branquinho. Espelho por todo o lado, um varandão na frente com plantas – (reflexiva) Como é 

que chama?  

AB: Rede.  
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VP: Rede que dava para a rua. Uma beleza.  

AB: E vocês dividiam os quartos? Vocês ficavam juntas?  

VP: Eu e Antonieta sempre ficamos juntas, uma colega esplêndida. A Carminha e a Márcia, e a 

Elza sozinha. A Elza fez uma camaradagem lá com os americanos (inaudível) e sumiu. A gente 

não via mais. Nós quatro íamos almoçar juntas, era aquela camaradagem. Até que um dia eu 

estava muito bem, nós estávamos deitadas já e entrou uma turma de americanos, tudo 

embriagado, sargentos americanos. Entraram por uma porta, que nós nem sabíamos que tinha. 

“É guerra! É guerra!” E aquela bagunça. Aí eu disse: “Ah, não posso. Eu vou lá embaixo chamar 

o major”. Que estava tudo embriagado, ventados na cama da gente. Eu botei a túnica em cima 

da camisola, desci pelo corredor da escada, que eles nos botavam no 14ª, e o major era no 6º. 

Eu desci pelo corredor, fui lá falar: “Major, faz favor! Nós estamos com medo”. Ele disse: “Olha, 

eu não vim aqui para ser babá de enfermeira não”, “Eu estou dormindo, estou cansado”. Estava 

cansado, todos estávamos. 

AB: Todo mundo estava, não é? (rindo) Mas ele estava foi...  

VP: Mas ele veio. Ele foi conosco até o quarto e ficou lá sentado. Nós três sentadas na cama, 

não é? De vez enquanto chorando um pouquinho, fingindo que chorava... “Ninguém chora aqui, 

porque enfermeira não pode chorar não”. Vocês viraram... 

AB: Quando ele chegou, eles já tinham saído do quarto? Quando ele chegou já tinham saído.  

VP: Ah, já tinham saído! Quando eles viram que nós saímos, eles saíram. E eles também 

quiseram assustar: “É Guerra, é guerra!”  

AB: Deram um susto, não é?  

LM: Não estávamos esperando. Não é?  

VP: Não estávamos esperando.  

MM: E foi nessa época o batismo de fogo? 

VP: Aí quando nós estávamos sentadas, muito bem clareou a cidade toda, que era madrugada, 

não é? Aí foi o batismo de fogo, porque começaram a bombardear Anápoles, em frente à nossa 

janela. Nós assistimos. Então o nosso batismo de fogo foi esse. Nós nem pernas tínhamos para 

sair, ficamos ali sentados, o major, nós duas...  

LM: Olhando aquilo.  

VP: Olhando aquele bombardeio. Era a (inaudível) caindo. Gente e (inaudível) caindo na Baia 

de Nápoles. Estavam invadindo, não é? Tantos que morreram, não é? Então a Baia de Nápoles 

foi o nosso batismo.  

LM: Caramba! E esse confronto com esse universo da guerra, como que a senhora reagiu a isso? 

VP: Não, foi muito bom. Porque nós fomos cumprimentar as americanas. Comigo as americanas 

foram educadíssimas, muito boas, me chamavam para passeio, me chamavam na hora da folga 

para a barraca delas jogar carta, para aprender a falar português, para me ensinar inglês, elas 

comigo foram fabulosas. A Carminha falava corretamente inglês, porque ela tinha um 

apartamento nos Estados Unidos, tinha um na França, era uma moça de muito recurso. E ficou 

de intérprete. O meu inglês não dava para ter intérprete, dava para... 
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LM: Se comunicar, não é?  

VP: ...Entender. Dava para entender e trabalhar, mas para intérprete não dava, dizia muita 

besteira mais eu tinha coragem. Antonieta não dizia nada, em inglês uma palavra, só dizia assim, 

“bye, bye”. (risos de todas) 

MM: Inclusive essa questão da roupa que ela alega, foi trocada pelas roupas das enfermeiras 

norte americanas, a roupa de trabalho, mas até a roupa íntima que a dona Santinha escolheu para 

elas... 

VP: A Santinha escolheu a roupa, a calcinha era até o joelho cor de rosa. 

LM: Era um short? 

VP: Que era cor de rosa. Não, era de malha. Cor de rosa, azul e branca. Todas as três cores.  

LM: Nossa Senhora!  

VP: Essas três cores. Agora o banho era em conjunto com as americanas. Aquelas barracas 

grandes, abertas... Cada uma entrava num boxe, tomava banho. E tinha um saco que você jogava 

roupa suja, e a italiana tinha uma máquina de lavar, que lavava a roupa, mas ela só tinha ordem 

de lavar as das americanas. Nós levávamos aquilo, de noite nós íamos e lavávamos na pia... 

LM: Para ninguém ver? 

VP: Para ninguém ver.  

MM: Com vergonha.  

VP: E esticávamos dentro da barraca.  

LM: Ah! 

VP: Que tínhamos vergonha. Como que ia ser.  

MM: E a roupinha que elas usavam aqui era igual. 

VP: Era igual.  

MM: Até sutiã, não é?  

VP: O sutiã era verde oliva, o nosso. A calça cumprida, não é? E aquele uniforme. Malucas, não 

é? Malucas. Até a própria italiana ia chamar a gente de doida.  

MM: Então elas lavam a roupa delas no capacete.  

VP: Lavávamos no capacete, ou na bica.  

LM: Lavava o capacete? 

VP: Lavava no capacete. Nós pegávamos água e levava e lavava. 

LM: E secava direitinho?  

VP: Secava. Tem roupa pendurada, tem fotografia pendurada na máquina., 

MM: Eu tenho uma foto.  

AB: E essa estrutura como que era? Eram várias barracas? 
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VP: Não, eram várias... 

LM: Era um acampamento? 

VP: (falam juntas) (inaudível)  

AB: Mas era uma estrutura assim de várias barracas.  

VP: Nós tínhamos assim...  

LM: Era separado apoio e dormida...  

VP: Era com uma rua de barracas. Barracas para lá e barracas lá. E aqui a ruazinha. Eram 

americanas e brasileiras enfermeiras nesse pedaço. Na outra zona do nosso limite os médicos, e 

noutra os sargentos e os soldados. Era o nosso limite. Agora as ordens eram dadas na... Como 

que eu vou dizer? Elas chamavam latrine que eram barraquinhas pequenas com bancos de 

madeiras com os wash. Eram 8 wash, de modo que 8 de cada vez entravam na barraca. 

Levantava e entrava.  

MM: E a largura...  

VP: E eu tinha uma colega que era muito engraçada. Então latrine, que era em inglês. E elas 

começavam... Pol, pol, pol. Americanas... A gente ficava com vergonha dessa coisa, sabe? Mas 

as americanas soltavam à vontade. E a silvinha dizia assim: “Ah! sua porca!” “Silvinha, não 

chama de porca, porque porca elas entendem”. Não é?  

LM: É. 

VP: Chama de nojenta, diz qualquer coisa, mais porca não. Porque porca, se elas for no 

dicionário ela vai ver que estamos chamando ela de por causa e elas são amáveis com a gente.  

LM: (risos)  

AB: Você estava tentando intermediar e apaziguar.  

VP: Era 4 de um lado e 4 do outro. E elas conversavam, elas cantavam, elas liam, tudo ali 

sentadas até ter vontade.  

AB: Quer dizer, esse espaço de privacidade a gente teve que aprender a lidar com ele.  

VP: Ah, tive que aprender. Tive que aprender. Tanto que elas gostavam muito de mim, me 

chamavam para tudo, quando tinha qualquer coisa me chamavam, me davam livros, me davam 

revistas. Liam cartas, liam as minhas cartas, eu traduzia para elas. E elas comigo eu não tenho 

o que tenho o que dizer das americanas. 

MM: Mas esse banheiro foi uma experiência desagradável.  

VP: O banheiro era horrível. E elas trabalhavam na enfermaria... Era a sessão hospitalar 

brasileira dentro do hospital americano. Nessa enfermaria tinha sempre uma americana com 

uma brasileira para ensinar a rotina do hospital. Que era tudo em inglês: os pedidos de 

medicamento, os médicos receitavam... Tinham médicos que não sabiam nada de inglês. Até à 

gente eles vinham. Aí eu dizia: “Vê lá, eu de inglês eu... É melhor o senhor saber com americano 

porque o meu inglês é fraco”.  

LM: E letra de médico também.  
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VP: Mas ia, lia direitinho, eles receitavam e tudo. Quando eu tinha uma dúvida eu perguntava 

logo a uma médica. E a camaradagem foi perfeita. Era muito minha amiguinha. Ela me dizia... 

(rindo) Eu ouvia muito ela dizer: “Vivi, alô, a lá. Esse livro imenso”. Esse “livro”, que eu sabia.  

Esse daí também desliga.  

LM: Quer que desligue? 

VP: Quero. (pausa da gravação)  

AB: O trabalho era muito pesado.  

VP: O trabalho era. Às 7 horas da manhã a gente tinha que entrar. A colega da noite já tinha 

dado banho. E o banho das americanas elas nunca davam o banho geral. Elas botavam o 

sargento... Digo, botava um biombo, porque era leito vago. Tanto baixava coronel, general, 

queimado, paisano... Então eles botavam um biombo... 

LM: Um biombo.  

VP: Que ficava meio falta de respeito, não é? Então botava no biombo e aí o sargento ia, despia, 

botava num lençol. A enfermeira lavava pernas... (interrupção) A enfermeira lavava pernas, 

rosto, e depois o sargento vinha e dava um banho. Isso era regime... Isso era o regime americano. 

(inaudível) do regime brasileiro. Porque eu sou do conselho deliberativo e um dia um coronel 

lá disse: “É, as enfermeiras brasileiras nunca me deram um banho”. Eu tive que pedir a palavra 

para dizer que era um regulamento. Nós aqui temos banho sim no doente, mas lá as americanas... 

AB: Tinham outra forma de proceder e vocês seguiram a elas.  

VP: Outra forma de trabalho, e nós que tínhamos que fazer o regulamento das americanas.  

AB: Vocês procederam igual. E a parte assim de procedimentos médicos, o que vocês tinham 

aprendido, tudo isso que passou, tinha rotinas diferentes que a senhora teve que aprender?  

VP: Tinha. que nós dávamos injeção na veia, passava no soro, e as americanas não passavam. 

Então quando tinha assim, a americana botava a brasileira para dar. 

AB: Essa habilidade de vocês se destacava? 

VP: E a injeção também, eles gostavam... Os próprios americanos gostavam mais de tomar 

injeção com as brasileiras. Que a americana faz aquilo e... Nós não, nós passávamos de uma 

vez. Pegávamos o músculo e pol. E elas não, elas pegavam e... Quer dizer, aquilo...Eles não 

gostavam.  

AB: Então eles gostavam da atuação de vocês.  

MM: Por isso que eles preferiam esse cuidar, que a pulsão venosa o Brasil faz, mas até hoje...  

VP: As da Ana Nery não faziam.  

MM: Mas as enfermeiras do exército faziam.  

VP: Mas nossas enfermeiras faziam. Até as (falam juntas)  

MM: E eles utilizaram o cuidado na guerra, e isso foi o destaque para as enfermeiras... 

LM: Das brasileiras. Hum, hum.  
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AB: E me diz uma coisa, esse dia a dia lá, por exemplo, enfrentar neve, enfrentar... (falam juntas) 

Como que era, vocês tinha que estar o tempo inteiro preparadas porque podia sair daquele 

espaço? Como é funcionava isso? A rotina de vocês. Quantos dias vocês trabalhavam e quantos 

dias vocês folgavam? 

VP: A gente trabalhava 15 dias de 7h às 7h. 

AB: Da manhã? 

VP: Das 7h da manhã às 7h da noite. Depois tínhamos um dia de folga total, e trabalhávamos 

das 7h da noite, às 7h da manhã. 15 dias. 

AB: Era um turno de dia, e um turno à noite.  

VP: Era. Agora quando melhorava e as enfermeiras ficavam vazias eles faziam as enfermeiras 

descansarem e botavam uma substituta para trabalhar nesses dias. Isso tanto nas brasileiras como 

nas americanas.  

AB: E também cuidavam de doenças infectos contagiosas? Porque a senhora falou que tinha 

uma divisão, não é?  

VP: Não, a parte venérea eles fizeram isolamento e só sargento é que tratavam. Enfermeira 

nenhuma nem americana e nem brasileira iam lá.  

LM: Eram só os sargentos? 

VP: Eram os sargentos que tratavam.  

MM: E o próprio banho. O banho era do outro dado e tinha uma divisão para esse banho.  

AB: E assim, as diferenças que a senhora viveu por causa de clima. A senhora enfrentou... 

VP: Os doentes quando baixavam no setor, oito cobertores, que era igual tratamento para 

americanos como brasileiros eles davam. Eles só não queriam conversar com alemães, eles 

davam oito cobertores para alemães que baixavam tudo na mesma enfermaria.  

AB: É isso que eu queria entender, chegavam todos na mesma enfermaria.  

VP: Todos na mesma enfermaria.  

AB: Os que eram prisioneiros de guerra e estavam feridos iam para a mesma enfermaria.  

VP: Eles iam para a mesma enfermaria. 

LM: Era o leito vago.  

VP: Agora, eles davam pijama, escova de dente, sabonete, alimentação igual, não queriam 

conversa. Americano então tinha horror de conversar. E eles ficavam danados porque eles 

conversavam à beça comigo. Porque comigo eles falavam francês, falavam italiano, espanhol, 

que eram cultos. O alemão era cultíssimo. Agora o americano só falava inglês, só claro. Mas 

eles falavam, eles explicavam tudo para mim, e quando iam tirar pulso... Para pegar pulso...  

AB: E a senhora aprendeu a lidar com isso?  

VP: Eu aprendi a lidar. Sim que porque os americanos eles verdadeiras crianças, a gente botava 

o remédio para eles, tinha que botar na boca, mandar abrir a boca, e ficar segurando ver se eles 

não jogavam fora.  
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LM: Igual criança mal criada? 

VP: Era,  

LM: Aí meu Deus! 

VP: Muitos faziam assim.  

MM: Os alemães eram outro estilo.  

VP: Os alemães eram rigorosos e muito disciplinados. Tinha, (inaudível) no próprio hospital 

tinha uma enfermaria de Cruz Vermelha. Quando eles tinham folga eles iam para lá ajudar, viam 

filmes, viam revistas, cantos... Enfim, eles iam... O papel escrito, lá com o das enfermeiras. 

Quando chegava aquela hora que eles terminavam o brasileiro tinha que ser apanhado, mas o 

alemão vinha. O alemão na hora do remédio se deitava e ficava coberto esperando o remédio. 

LM: Outra postura, não é?  

VP: Outra postura. No dia que eu vim embora, que fui despedir da enfermaria, tinha americanos, 

brasileiros, alemães... Então vinha, mas ainda tinha que esperar eles irem embora. Enquanto a 

enfermaria não fosse evacuada a enfermeira não podia sair. Então a gente esperando e eles 

perguntando assim: Você está aflita para... – Falavam em francês ou falava em espanhol... Aí 

(inaudível) do alemão. Diversas partes da (inaudível)... 

AB: Eles conheciam.  

MM: Eles conheciam. A cultura deles ia além... 

VP: Aí eu perguntei: “Como é que vocês sabem? Vocês já estiveram no Brasil?” Ele disse: 

“Não, guia turístico nós estudamos no colégio”. 

LM: Olha! 

VP: “Das principais cidades”.  

AB: Aí você vê...  

VP: Aí eu perguntei: “E do Brasil o que vocês sabem?” “Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande 

do Sul, Paraná... Que mais que eles sabiam? (reflexiva)  

LM: Bahia? 

VP: Bahia.  

AB: Bahia. 

VP: E mais nada. Dos outros países também eles sabiam.  

AB: Eles tinham uma cultura geral, não é?  

VP: Uma informação muito boa. E no dia que eu vim embora, os brasileiros eles podiam ir, 

estavam já divididos... Ficaram três enfermarias, já estava tudo... 

AB: Como que essa estrutura das enfermarias?  

VP: Barracas... (falam juntas)  

AB: Por exemplo, a sala de choque, o que era isso? Era aonde chegava? 
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VP: A sala de choque era uma espécie de urgência, quando eles chegavam iam para ser atendido 

logo aí, era uma espécie de boxes para tratamento geral, limpeza e tal. E se dividida pelo quadro 

a enfermaria com a gravidade, com a maior gravidade, inclusive para a sala de operações. Era 

logo classificado. 

AB: Então tinha uma sala de operações, uma parte de clínica, e essa sala de choque.  

VP: E tinha também de material, de material cirúrgico, dando suporte.  

MM: Tudo bem organizado.  

AB: Organizado, tudo... 

VP: Era hospital de campo, tudo em barracas, mas tudo... 

AB: Uma estrutura rudimentar, mas com funcionamento.  

LM: A rotina funcionava. Não é?  

MM: Elas fizeram várias mudanças, não é?  

VP: Várias mudanças.  

MM: E a Virginia conta que elas embarcavam atrás... Fechavam... 

VP: Do hospital? 

MM: Fechavam o hospital e iam... Eles tinham cama rolo, não é Virginia?  

LM: Então o hospital ele era móvel?  

AB: Era móvel.  

MM: Era móvel.  

VP: Era móvel. Era todo em barracas.  

LM: Sei.  

VP: E todo em camas de armar. E tinha colchão... Colchão é que não tinha. Só tinha para os 

mais graves, porque colchão tinha que enrolar.  

LM: É. Dava trabalho.  

VP: Agora, toda enfermaria tinha um número reduzido de colchão para os mais graves. Porque 

os mais graves mesmo ficavam no choque.  

LM: Certo.  

VP: Quando eles melhoravam já podiam ir para a cama, mas quando era uma coisa de mão, 

perna ficava na cama. Até tivemos um... Tirei o retrato de um num na cama rolo... Como é que 

chama... (nome) Que era do exército brasileiro, um japonês, da plantação de arroz. Ele perdeu 

duas pernas e um braço.  

LM: Ai que coisa! (dolorido)  

VP: Estava sempre sorrindo, sabe? Bonzinho ele. E ele era preso em cama, coitado. E ele foi 

para os Estados Unidos e recebeu as penas o Não sei se já morreu – Mas subia o monumento, a 

escada do monumento sozinho, sem muleta sem nada.  
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LM: Só com as próteses.  

VP: Só com as próteses dos Estados Unidos. Formidável! 

LM: Me diz uma coisa que é uma curioso. Desculpe, Bela. Só para fechar isso. Que critérios 

eram usado, se a senhora sabe me dizer... Porque um hospital saía daqui, esse hospital móvel e 

ia para uma determinada região. É onde tinha mais ferido, é onde tinha mais bombardeio. Quanto 

tempo ficava em cada região? 

VP: Depende. 

LM: O que guiava isso.  

VP: Depende do bombardeiro, se o bombardeiro durasse, ficava enquanto durasse.  

LM: Ah, entendi.  

VP: E onde era mais próximo, que era o (nome) Era um hospital que eles pegavam levavam 

para batalhão de saúde. No batalhão de saúde (nome) Se tivesse que operar ali eles operavam 

ou se mandavam para o (nome).  

LM: Certo.  

VP: Se melhorasse levavam para o (nome), e se melhorasse já para o Brasil Anápoles. Era só 

fixo. Agora nesse hospital fixo tinha piscina, tinha jogos, era como uma feira de amostras.  

LM: Então esse hospital que a senhora... 

VP: Que eu fiquei mais foi no Evacuation.  

LM: Foi no Evacuation.  

VP: Cinco meses.  

LM: Cinco meses. É bastante tempo. A senhora ficou um ano na Itália? 

VP: É. 

LM: Mais ou menos um ano? 

VP: É. Eu fui direto para Anápoles, fiquei um mês. Vi a rotina, aquela coisa toda.  Depois eu 

fui para (nome) Depois eu fui para... Agora...  

MM: Ardenza.  

VP: Ardenza. Fui operada em Pisa.  

AB: Pois é, essa sua operação a senhora teve uma apendicite.  

MM: Ela operou o apêndice.  

VP: É. Que nós pegamos o comboio e o comboio errou. E andamos muito na boleia do jipe. 

Aquilo socou, socou, socou. Quando eu soltei que fui no Banheiro eu combinei com Antonieta: 

“Antonieta, depois eu vou para a sala de refeição para jantar”. Senti aquela dor. Sai na porta da 

nossa... Ali era um hospital que não era barraca, era uma grande, as camas mescladas de 

americanas e brasileiras. E eu quis me mexer não podia, queria mexer a perna não podia. Queria 

respirar não podia. Fiquei ali quieta, torcendo assim. Só tirei o cinto da farda, que era calça 

comprida, fiquei assim. Aí a Antonieta veio ver porque eu não... 
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LM: Estava demorando.  

VP: E nem falar eu podia porque doía. Ela me segura pela cintura... foi a maior dor que eu senti 

– Para carregar para a cama. Que eu só fazia: Aí!!! (gemido) Ela me carregando para botar na 

cama. Aí chamou o... Estava lá o Marcos Porto que foi parteiro da minha mãe, meu parente 

mesmo, legítimo. Então ele disse: “Não, nós vamos chamar... “Ela não vai poder atravessar para 

ir para sala”. Mas eles examinaram e viram logo que era apêndice. Me levaram de ambulância 

para a sala de operação e operaram. Estava supurando.  

LM: Nossa Senhora! 

VP: Fiquei 4 dias baixada. No 4º dia me deram alta, para serviços médicos, fazia papeletas.  

AB: Em 4 dias estava trabalhando.  

MM: Em 4 dias estava trabalhando.  

VP: E nunca amais senti mais nada. Até aqui. (risos)  

AB: E foi nessa de Pisa, nesse Evacuation que a senhora recebeu aquela máquina fotografia de 

presente que a senhora ganhou? 

VP: Não, eu recebi a máquina fotografia de (nome) Num dos combates. Um soldado que eu não 

tomei o nome, pegou um book do alemão... (inaudível) Mas então era o dia do meus anos, eles 

fizeram uma vaquinha e compraram por 10 mil libras. Eu sei que ficou por 10 mil libras. Cada 

um deu um tanto e eles me ofereceram.  

MM: Quer dizer, foi um presente coletivo. 

LM: É.  

VP: E o (nome) estava lá, também deu.  

MM: Eu também dei essa máquina.  

LM: E por que essa máquina fotográfica, Virgínia? É porque você gostava?  

VP: Gostava, eu tirava. Eu tenho fotografia de tudo. Tudo que eu queria eu tirava.  

LM: Antes mesmo de ter máquina a senhora já gostava de fotográfica? 

VP: Gostava, mas não consegui levar máquina porque não deixaram.  

LM: Ah não?! 

AB: Quer dizer, foi um presentão, não é?  

LM: Nossa! Claro!  

VP: Tirei fotografia à beça.  

MM: Revelava no filme raio-x.  

VP: Revelava no raio-x.  

AB: E quem fazia a revelação? 

VP: Hein? 

AB: Quem fazia a revelação?  
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VP: A Silvinha que era enfermeira da sala, ela revelava lá no raio-x. 

LM: Olha só! 

MM: Essa Silvinha trabalhava no raio-x. 

VP: É. Ela morava na barraca. Era uma colega esplêndida. Sabe? 

MM: E aí ela revelava.  

VP: E aí ela revelava as minhas revelações, ela revelava para os americanos. A Silva ela era 

magrinha. Tinha a Silvia gorda e a Silva magra. Então os americanos chamavam a Silvia grossa 

e a Silvia fina. (risos)  

LM: (risos)  

MM: E a Virginia recebe um primo, desses irmãos primos...  

AB: Pois é. A senhora vai contar como que foi. A senhora estava lá almoçando... 

VP: Eu estava na fila do (nome) para receber a refeição.  

AB: A refeição.  

VP: E aí duas oficiais conversando, disseram o seguinte: “Ih, chegou o Portocarrero no 

hospital”. Eu não perguntei nem quem era, o que só tinha o Eraldo, que era avançado, e o Hélio 

que era comandante de companhia. Aí eu... 

AB: Era o Eraldo, o Hélio... 

VP: O Hélio e o Maurício.  

LM: O Hélio e o Maurício. Eram os três primos que...  

VP: O Hélio era infante, o Eraldo artilheiro e o Maurício era... 

MM: Intendente.  

VP: Intendente. O Mauricio é até o filho daquele Júlio Portocarrero que traduziu o (nome) que 

Freud mandou uma carta para ele dizendo que ele era considerado o primeiro aluno de Freud. 

Foi meu padrinho.  

LM: Ah, que barato.  

AB: E qual deles chegou machucado.  

VP: Hum? 

AB: Qual deles chegou machucado? 

VP: O Hélio.  

AB: O Hélio.  

VP: Aí eu já fui logo para a sala do choque. Olhei lá todos não era o Hélio. Então entrei na 

enfermaria dos baixados. E há pessoas que cobrem todos, para facilitar, mortos e feridos. 

Deixam só um pedacinho para respirar. Eu fui tirando, fui tirando para ver. E era o tenente Pires 

que estava de serviço. E ele disse: “Virginia, não faz isso, você é uma enfermeira, descobrindo 

os doentes desse jeito”. Eu (inaudível) Aí eu encontrei o Hélio, quietinho, ele quietinho. E ele 
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era muito sério, certo, extremado, disse: “Não faz escândalo, não faz escândalo. Eu não estou 

muito machucado não”. 68 estilhados. 

LM: Nossa!  

AB: Não estou muito machucado não, 68 estilhaços? 

VP: 68. Aí o lençol todo cheio de sangue.  

LM: Aí! Que coisa! 

VP: E o cobertor totalmente ensopado.  

LM: Aí, Virgínia. 

VP: E aí eu vi a gravidade no caso do quadro...  

LM: Lá em cima? 

VP: Não. Lá na enfermaria, porque ele ficou na enfermaria.  

LM: Sei, mas a gravidade era alta.  

MM: Não, eles eram classificados por gravidade.  

LM: Sim.  

MM: Eles iam operar quem estava mais grave e ele estava lá atrás.  

VP: Eles botavam todo mundo, tal, e tal.. Um era operado, tinha vaga na enfermaria, pegava o 

outro logo.  

LM: Hum, hum.  

VP: E o Hélio estava lá em baixo. E eu falei: “Meu Deus! Como é possível ele com essa 

gravidade lá embaixo?” “Ele vai ser operado amanhã de tarde”. Eu aí, sai como uma fecha, fui 

lá no Ermestino que era muito meu amigo, (inaudível) só não era da época.  

AB: Aí a senhora foi lá no Ermestino pedir a ele.  

VP: “Espalha não sei o que, que lá vem o trovão”. (muito baixo) “Quem te deu permissão para 

sair? Te dou uma cadeia que você vai ver”. 

LM: Nossa senhora! (Risos)  

VP: “Um dia ele marcou hora para a gente mudar de hospital e ela foi passear, não chegou”. Ele 

mandou umas coisas por mim e ficou sentado na porta da barraca do Japão esperando a hora 

dela chegar. Ela chegou de madrugada, muito contente: “Ah, eu encontrei uns amigos...” “Pois 

é. Você merece é cadeia. Eu não vou governar você até o fim da guerra não, porque eu não te 

aguento. Eu não te aguento”.  

AB: Mas a senhora foi pedir a ele o quê? Quando a senhora foi lá falar com ele? 

VP: Botava mais simples, porque só no dia seguinte. Eu digo: “Major, ele é meu irmão, nós 

fomos criamos juntos. E ele está quieto”. Ele: “Vamos lá, vamos lá. Com você eu vou ver isso”. 

Aí ele veio comigo. Falou com o tenente Pires, perguntou: “Como é que ele está?” “Todo 

baleado, mas tem gente pior. Tem gente sem mão; tem gente sem língua; tem gente sem braço; 

tem gente sem perna; tem gente pior”. O Major disse: “Oh, manda botar enfermeira, eu quero 



 

 

39 

 

ver você trazer para cá. Ele não pode sair da gravidade que ele está. Mas eu vou pedir uma coisa, 

eu vou pedir para a retaguarda o número de médicos e o número de enfermeiros porque aí... 

AB: Adiante todo mundo e vai adiantar ele também.  

VP: E ele ia operar mais cedo. Isso quando chegou mais ou menos, isso foi de manhã, e quando 

chegou quase 5 horas da tarde ele foi operado. Aí foram 68 estilhaços. Mas como estava 

massacrando muito, eles não tiraram o resto. Ainda tem mais. Aí ele foi operado bem quietinho, 

ficou quietinho. Ele não reclamava. O Hélio nasceu educado, porque foi um menino que nunca 

ficou de castigo, nunca se mandou instigar. Era uma gracinha. Nunca brigou com nenhum outro 

primo. Quando ele via brigando ele ia separar. Quer dizer, ele nasceu já educado. Nunca, nunca, 

nunca. Perdeu o pai na grande guerra da gripe espanhola, nem conheceu o pai. Foi educado com 

os tios, as tias, com a mãe dindinha. Porque a mãe dindinha foi de valor... De modo que nós 

todos obedecíamos cegamente a ela.  

AB: E essa obediência a senhora viu refletida ali na postura dele no hospital.. 

MM: Mesmo ferido. Era opção.  

VP: É. (inaudível) mas ele fazia beicinho. Era que ele queria chorar. Tão bonitinho! Uma 

gracinha.  

AB: Aí a senhora virou enfermeira dele. Quando ele foi para a enfermaria, a senhora cuidou 

dele.  

VP: Aí o major mandou para a minha enfermaria, para eu ser enfermeira dele. Aí ele disse -  

Quando eu vi isso, fiquei horrorizada”.  (falam juntas)  

AB: Ele falou isso para a senhora se controlar, não é?  

VP: Mas num certo momento eles sentiu dor na coluna, foi tirar raio-x tinha uma estilhaço bem 

perto da aorta, não pode tirar. Está lá.  

LM: Nossa! 

Virginia, eu queria fazer uma pergunta para você como que era esse cotidiano seu lidando com 

tanta violência, com tantas pessoas mutiladas, com pessoas feridas, como é que você lidava com 

isso? 

VP: Era o seguinte... 

LM: Você sentia muita falta da família, como é que você sentiu?  

VP: Ele se sentia mutilado. Sabia que ele estava sem a perna, botava ele acomodado e tudo, e 

ele dizia assim: “Enfermeira, estou com dor na pé”. Não tinha perna. Eu dava remédio e ia para 

a minha barraca e chorava, chorava, chorava, que às vezes eu tinha vontade chorar. 

LM: É porque não é fácil lidar com essa dor do outro.  

VP: Pois é. Porque eles não sabiam que estavam mutilados, porque eles faziam um pé de gesso, 

faziam uma perna de gesso.  

LM: Ah, então ele olhava e achava que o pé dele estava ferido.  

VP: É. Não dor... Essas coisas.  
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LM: Caramba. 

MM: As amputações ainda são registradas assim, na guerra eles faziam esse teatro, mas as 

pessoas amputadas ainda reclamam disso. Ainda sentem.  

LM: É. Que coisa isso, não é Margarida? 

MM: Eu trabalhei em hospital de emergência e a pessoa amputada ela esse relato. 

LM: Que coisa não é? (falam juntas)  

VP: É a busca do nervo. (falam juntas) Aí falava com o médico e ele dava um sedativo para ele, 

ele dormia.  

MM: Mas depois ele ia para a barraca dela chorar. Agora é importante assim, estava lindo o 

batom dela, está não é? Porque ela é linda sempre. (risos) E uma coisa que eu acho que a Virginia 

também me passou. O fato d’eu ter estudado elas tinham salão de beleza, porque as enfermeiras 

consideravam que os profissionais tinham que estar bem, o doente é que tem que estar mal. 

Então elas tinham que se cuidar. (risos)  

VP: Porque aqui a gente tinha que ir de cara limpa. A gente aluna não podia botar ruge, batom, 

nem nada, a cara limpa. As (nomes) perguntavam se a gente estava desgostosa.  

LM: (risos)  

VP: “Você está desgostosa?” Então mandava: “Vá no chuveiro, vai lá, bota o ruge, o  batom...” 

LM: (rindo)  “Quem não se enfeita por si só se enjeita”, minha avó falava isso. Então vamos 

ficar bonitas.   

VP: “O doente merece uma enfermeira bonita!” 

LM: Olha que interessante isso. Que legal isso, não é? Claro.  

MM: Porque o doente vendo aqui era também... 

LM: Você reanima também, não é?  

VP: Cada um queria escolher a sua enfermeira. Quando viam enfermeira muito feia: “Não dá 

para...”   

LM: Não dá Virgínia Portocarrero? (risos)  

VP: (falam juntas) Tinha uma feia que era boníssima, mas boníssima, querida por todos. Se eles 

a conhecessem eles queriam ela de tão boa que ela era. Ela era do Banco do Brasil. Então quando 

caia ela... Aí pediam para trocar. Aí o doente não queria, mas ela era bonita, ela não era feia não, 

mas aquela brutalidade, eles não queriam.  

AB: Não queriam. E a sua relação Virginia com os pacientes...  

MM: Era muito de troca, porque você recebia presentes... 

VP: Muitos presentes.  

MM: Teve aquele poema, aquela carta mesmo que você recebeu, quer dizer, vocês se 

relacionavam...  
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VP: Cartas, poesias, tudo, tudo, tudo. E aqui no Brasil eu recebo telefonemas ainda de esposas 

que ainda estão vivas.  

AB: Você aqui manteve essa relação.   

VP: Quando eu fazia a tocha,  como chama, tocha eram os passeios que a gente ia com as 

esposas, nos homenageavam, só faltavam segurar no colo. Quando não podiam às vezes 

acompanhar a turma eu ia para casa delas, porque muitas não eram tão moças... (falam juntas) 

E isso me tirava às vezes do roteiro. Até a Margarida: “Você vai para (inaudível)?” “O que eu 

posso fazer?”. 

AB: A senhora ficou presente na vida.  

VP: Eu fiquei. E não foi só eu não, muitas de nós ficaram.  

AB: E em uma dessas cartas o que me impressionou foi que ele ressaltou muito a maneira como 

a senhora tratava os alemães. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso para gente. 

A maneira que a senhora tratava os alemães.  

VP: Eu tratava igual. Porque o alemão me ensinou a cantar o hino de Natal, sobre o Natal:  ♫   

♪  ♫. Eu só sei isso também, nem sei o que quer dizer. (risos) Ele me ensinou. O alemão quando 

ele sentia dor, ele fazia assim para mim, e fazia assim. Ou então chamavam: “Enfermeira”. Eles 

falavam diretamente comigo quando me viam. As americanas ficavam danadas. Eu ia.  Aonde 

sentiam uma dor eles apontavam. Uma palavra ou outra eles escreviam para mim. Eu tenho 

coisas escritas pelo alemão para mim.  

MM: A Virginia recebeu um buquê de flores, não é?  

VP: Ah, isso foi uma gracinha. Quando eu cheguei disse: “Ah, vamos embora. A guerra acabou, 

agora vocês vão depois eu vou”. Em inglês.  (fazendo festa) “vamos passar no Brasil”. Sabe 

como é o americano. (fazendo festa) O americano... Eu me lembro que eu tinha três enfermarias 

que já estavam esvaziando. O americano: “oh lá, lá, Carmem Miranda! , Getulio Vargas, café, 

samba... É só o que eles sabem. (risos) Mais nada. E o alemão não, porque estuda...  

LM: É. Aquela cultura que a senhora está falando... 

VP: Outra coisa. Eles diziam com muito orgulho: “Confeitaria Colombo!” Tudo assim. 

(inaudível). Era engraçado.  

AB: E a senhora ganhou flores? 

VP: Eles disseram assim – Eles disseram para eu voltar porque eles queriam fazer uma 

manifestação. Aí eu saí e voltei. Quando eu voltei era entrada da primavera, então o chão do 

hospital era todo papoulinha singela e de margarida.  

LM: Margarida.  

VP: Então eles colheram, quando eu passava, eles cantaram uma canção alemã que eu não sei e 

cada um me dava uma flor com o nome deles escrito: Obrigado. 

MM: Ah, que lindo, gente! 

VP: Que bacana! Vale a pena, não é Virginia?  

MM: Ela tem uma foto disso.  
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AB: Foi registro mesmo, não é?   

VP: Quando nós chegamos em Nápoles.  

AB: Aí a senhora saiu...  

LM: Isso aí é a volta? 

AB: Aí a senhora saiu. Corvela foi o último? 

VP: Hum? 

AB: Lá em Corvela foi o último? Foi o último hospital que a senhora estava?  

VP: Foi. Que já tinha acabado a guerra.  

AB: Aí voltaram para Anápolis?  

VP: Aí eu vi o Mussolini pendurado de cabeça pra baixo, A Eva... 

MM: Eva Braun.  

VP: Braun não, Eva Braun era do Hitler. 

MM: Era do Hitler.  

LM: Eu sei quem é que a senhora está falando, a mulher Mussolini.   

B: A mulher do Mussolini e três ministros.  

LM: A senhora viu aquilo? (admiração / espanto) 

VP: Eu vi. Coisa horrível! 

MM: Ela tem uma foto. 

LM: A senhora viu aquela cena? (admiração / espanto) 

VP: Vi em Milão.  

MM: Eu vi uma foto. Virgínia tem foto.  

VP: Estava perto do Lago de Como, pendurado de cabeça para baixo, e os italianos foram que 

meteram canivetes, facas. Quem o matou foram os próprios italianos.  

LM: Os próprios italianos.  

VP: Eles só diziam (expressão) “Itália primo bela, olha aqui (inaudível) desfruto. Beba 

Mussolini!”  

LM: Ou seja, Mussolini que destruiu tudo.  

VP: “O desfruto, (expressão) E eles se davam com os brasileiros, as italianas casavam, uma 

coisa. 

LM: É. Tinha muita relação. Muita proximidade. Eu queria só voltar um pouquinho a esse 

período que a senhora ficou lá no hospital cuidando das pessoas e tudo, com o que era a 

convivência... A senhora começou a falar que a primavera estava começando, mas como que 

era essa convivência com a natureza lá? Porque lá tem neve, frio. Como que era isso?  
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VP: Não, era muito definida a estação. Quando é calor, é calor, quando é frio, é frio, e neve. E 

os médicos ficavam pegando bola de neve e jogando na gente. Isso se dava. Eu tenho uma 

fotografia que eu estou correndo e tem dois pegando bola para jogar em mim.  

MM: E elas foram sem roupa, sem roupa adequada. As americanas puderam. Elas compraram 

roupas das americanas lá por causa do frio.  

LM: Ah!  

VP: E outra coisa, nós entregamos... Só podíamos vir com a mala A que era mais de uso, e os 

uniformes, o resto tivemos que entregar no porto regulador em Nápoles para receber aqui no 

Brasil. Vivemos embora. Viemos com o bornal, a mala A e o saco B ficou lá. Nunca mais 

chegou.  

LM: É mesmo? 

VP: Nós íamos ao quartel general, eles não tomaram a menor providência, viu? 

LM: Puxa! 

VP: Disseram que depois foi entregue ao HCE. Nós chegamos lá, uma colega nossa que 

trabalhava no HCE viu uma moça com o uniforme de serviço. Aí perguntou a ela. Ela disse: 

“Ah, foi a irmã Margarida que me deu, que eu dei um (inaudível) para construir a capela. 

LM: Olha.  

VP: “Todas que andaram aqui dentro, todas nós ganhamos essa roupinha”. O nosso uniforme.  

LM: Que absurdo! 

MM: E era freira, (inaudível) delas.  

VP: Também quando eu passo pela irmã margarida: “Gatuna”.  

LM: Gatuna? (Risos)  É. 

VP: Ela que fez isso.  

LM: (risos) É.  

VP: Ela que fez isso. E era irmã.  

MM: E eu tenho o nome dessa mulher.  

VP: Pois é, Margarida. (rindo). E como que foi a volta, a gente já pode falar de volta.  

MM: Falta a gente  abordar a questão desse presente ela. Ela foi comprar lá o charuto, o 

cachimbo.  

VP: Ah, deixa eu contar.  

LM: E ela distribuía cigarro para eles... Essa história é ótima.   

VP: É o seguinte, dentro do próprio hospital tinha a cantina. Eram os soltados de folgam que 

vendiam, nós pagávamos e com uma flecha mostrava o objeto que queria. Mas eu estava atrás 

de um coronel que comprou umas caixas muito bonitas, mas lá em cima, e eu não sabia o que 

era aquilo. Lá não dava para saber nada o que era. E eu também era meio prosa, eu disse: “Eu 

não vou perguntar a eles, porque estão pensando que eu falo inglês, e eu perguntar o que era. 
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Não é? (risos) Eu não sabia o que era. Bem (inaudível) mesmo, mas nós não sabíamos o que era 

aquilo. Aí quando chegou na minha vez eu comprei igualzinho a eles. Antonieta atrás de mim 

também pá, pá, pá. Porque ela era repetição minha. (risos)   o que eu fazia, ela fazia. Um amor 

de pessoa, não pode ser melhor. Se eu descrever aqui, é uma pessoa boa, se descrever Antonieta 

não existe melhor, uma coisa fabulosa.  

MM: Aí receberam.  

VP: Aí estava na hora da (inaudível) eles botaram dentro do caixote. Tinha que levar e correr 

para a enfermeira, botava lá na barraca. E eu doida para ver o que era. Quando fui ver minha 

filha, Charuto, fumo de rolo, desentupidor de charuto, era tudo para cachimbo, cachimbo e 

charuto. E eu não fumava, que foi uma das promessas com a minha mãe, eu não fumava. Aí eu 

pegava aqueles cigarros, e dava para os soldados nas enfermarias. Depois eles recebiam ração. 

Então compravam uma coisa, eles saiam escondido e trocava por uma coisa qualquer, um anel, 

uma coisa qualquer e trocava pelo maço de cigarro, que o americano ainda dizia assim: 

“(inaudível) não. Eu quero cigarro...” (inaudível) Era uma morena...  

LM: Na capa do cigarro.  

VP: Na capa do cigarro eles não aceitavam aí diziam assim: “(nome) Cativa não.” 

MM: E esse cigarro era muito ruim. 

VP: Na hora de pegar o maço ele arrebentava.  

MM: Mas ela ficou conhecida com a enfermeira que fumaça cachimbo.  

VP: Ah é! Então um coronel... Porque o soldado foi logo dizer ao chefe... 

LM: Que a senhora tinha comprado cachimbo, charuto... 

VP: Que eu comprei cachimbo, charuto, e que eu fumava aquilo tudo e dizia que não fumava.  

LM: Que gente fofoqueira, não é? (risos)  

VP: Quando eu entrava na sala de refeições tudo batendo palma  porque eu fumava cachimbo. 

Aí me perguntavam: “Você fuma cachimbo?” “Fumo”.  

MM: E a senhora não perdia a pose. Não perdia a pose.  

VP: É. (rindo) Eu ia dizer que não fazia? A senhora é a enfermeira brasileira que fuma 

cachimbo?”, “Sou. Eu gosto”. (risos)  

MM: Não perdia a pose.  

VP: Aí cheguei na enfermeira ganhei quatro cachimbos. Fui sorteada, como é que eu ia dar? 

Todos eles queriam. Aí tinha um enfermeiro que chamava Boa vida. Boa vida ganhou o 

cachimbo, quatro também, e pulava. E todos queriam tirar do Boa vida. “Tira dele”. E ele dormia 

com o cachimbo debaixo do travesseiro. Dava fumaça... “Ah, não faz mal”, “me cachimbo’. Dá 

fundo de rolo para vocês. Eu vou distribuir, vocês aí que se (inaudível). E ele disse assim: 

“Guarda o meu cachimbo e quando eu tiver alta me dá. Porque não deixam eu dormir, toda hora 

tem gente querendo. Puxam meu pé, jogam meu pé de cima para (inaudível)... 

LM: Ai meu Deus! 

VP: E aí eu distribui assim. (risos)  
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MM: No Brasil já e esse coronel americano veio, perguntou: A senhora continua  fumando 

cachimbo?”, mas aí contaram que ela... 

VP: Aí contaram.  

MM: E uma outra situação interessante é que quando havia o fogo, o bombardeio elas iriam para 

o abrigo.  

AB: Aonde eu era isso? 

VP: O abrigo... Tinha um toque... 

MM: Tinha um toque, não é? Aí no toque você já foi... Mas tinha um toque...  

VP: Eu nunca fui. Tudo tinha toque, tinha toque para acordar. ♫ ♪, com corneta. E tinha toque 

brasileiro também, que vinha um soltado pelo acampamento sempre tocando, um americano e 

um brasileiro, e tocava no microfone alto. E quando tinha bombardeiro eles tocavam o toque do 

bombardeiro... Hoje eu esqueci como era.  

MM: Então, qualquer coisa de toque é vai para o abrigo. Vai para o abrigo.  

VP: Aí eu dizia: “Aqui eu não saio”. Eu me cobria. Cobria a cabeça e ficava. As barracas até 

certo ponto era madeira, e era (inaudível) A gente via as americanas tudo de creme na cara, 

papelote, elas diziam... 

LM: É porque de noite, não é?  

VP: Iam dormir assim. E elas todas passando, batiam assim: “Virginia, Virginia...” 

LM: E a senhora lá.  

VP: Eu e todas as moças da minha barraca, nenhuma ia. As outras eu já não sei. Mas a gente 

dizia: “Eu vou morrer aqui mesmo”.   

LM: Mas que coisa. Será que a senhora tinha claustrofobia, será? 

VP: Mas elas (inaudível) vidas, porque...  

(falam juntas).  

VP: Não, é que eu tinha medo de atravessar. Eu só via sangue pelo caminho.  

AB: Mas elas foram, ela foi aplaudida como corajosa. E ela era corajosa mesmo. 

LM: Por ter permanecido ali. Não é?  

VP: Eu era corajosa, eu era corajosa demais. Nunca me viram num abrigo, nunca, nunca. Nem 

sei descrever como era o abrigo.  

LM: É. (rindo) Como é um abrigo. 

VP: Fui na piscina, levei o maiô, e virei a tal, tal, tal. E eu: Meu Deus! Eu magra desse jeito. 

Ganhava tantas palmas. 

MM: Mas ela era corajosa que não ia para abrigo, ela fumava...  

LM: É. (risos).  

VP: Abrigo, fumar cachimbo... 
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LM: Não sabem de nada, não é Virginia? (risos)  

VP: Tudo isso eu fazia. Eu era danada, danada mesmo.  

AB: Mas quando a senhora voltou... Primeiro, antes de voltar conta para a gente um pouquinho 

como que era esse  lidar longe da família. Tinha momentos que eram momentos que  lembram 

muito, aniversário, natal.  

VP: Tudo, tudo.  

AB: Aí vocês faziam alguns eventos, tem uma história de uma Natal... 

VP: Com a família comemorando? 

AB: Não. Natal entre vocês lá.  

VP: Tinha um negócio que eu levei, o cabo da minha enfermaria cortou uma porção de pinheiros 

e nós plantamos na porta da enfermaria.  

LM: Para fazer uma decoração de Natal.  

VP: Uma decoração de natal. E eu fiz os desenhos todos, botei, ficou todo enfeitado.  Então na 

enfermaria fizemos árvore de Natal, construímos os enfeites, montamos, tudo desenhado por 

mim, feito por mim, ou comprado por ali. Como nós não tínhamos dinheiro, tínhamos que levar 

cigarro para trocar por uma bola de enfeite. Então a enfermaria ganhou o prêmio. Eu ganhei. 

Quer dizer, ganhou um premio, não ganha nada, é um prêmio.  

AB: Mas assim estar toda enfeitada e tal a senhora sentia que era uma animo para todo mundo? 

VP: Ah era! Era no meio da enfermaria toda. A árvore toda enfeitada. Eles ganhavam presentes. 

A gente comprava coisas para eles. Era um anelzinho para ele levar para noiva, um anel para 

levar para a mãe.  

MM: Inclusive teve um Natal foi como se fosse um porta retrato, não é?  

VP: Foi.  

MM: Vocês deram para eles um... 

VP: Nós dávamos o que podíamos. Ali as italianas eram muito boazinhas com a gente, mas as 

coitadas também estavam precisando. A nossa lavadeira era casada com um diplomata. Tinha 

uma fazenda muito bonita, De vez enquanto ela nos convidava para almoçar lá com ela. Fazia 

aquelas comidas, macarrão ao suco, nós íamos, então nós pagávamos com cigarro. E ela 

aceitava. Ela tinha, a casa dela era uma beleza, mas ela queria. Tinha os filhinhos pequenos.  

MM: Com relação à mudança também, que essas mudanças eram... Tocava e a pessoa virava a 

cama, cama (nome), misturando aquilo ali, carregando. Tem foto delas trabalhando.  

VP: Tinha que fazer. Passava o carro da cama... Nós já estávamos, a cama já estava ali, só 

entregávamos. Olha, entregava assim, aquela que ia para o carro, já ia para a enfermaria três, 

nós íamos direto, quando chegávamos lá já estava a cama lá.  

LM: Era muito organizado, não é?  



 

 

47 

 

MM: E o pai dela pediu que ela não desse declaração, porque a imprensa perguntava, e tal, então 

ela evitava de dar declaração. E, em relação a essa declaração uma colega, depois eu me lembro 

o nome declarou que tinha feito 12 mudanças. E sai no jornal que ela fez doze.        

VP: Saiu no jornal que ela fez 12, a Antonieta. 

MM: Antonieta. 

LM: Antonieta. (risos)  

VP: “Antonieta na guerra fez 12 mil danças para distrair soldados americanos”. 

LM: 12 mil danças?! (risos)   

MM: Mesmo assim saiu no jornal.  

VP: Ela era a única enfermeira profissional de  Cruz Vermelha.  

MM: Ela chorou. Tadinha.  

LM: (risos) Oh, Meu Deus! 

MM: Saiu no jornal que ela tinha feito 12 mil danças... Por isso o pai dela tinha pedido para ela 

não dar declaração.  

VP: 12 mil danças para distrair soldados americanos.  

LM: Meu Deus do céu! 

VP: Ela chorava: “Não, eu não sei dançar. Como é que eu fiz isso meu Deus, como é que eu fui 

falar!” Ele disse: “Você fala demais, minha filha!” Ela queria falar que...  

MM: O Rubens Braga era repórter de guerra, não é? E ele lançou crônicos do Brasil na guerra, 

do Rubens Braga. E ele tem uma das entrevistas, dos pontos de guerra ele fala sobre as 

enfermeiras, é muito interessante. Eu tenho até esse livro. É legal a gente colocar no acervo, não 

é?  

LM: Interessante.  

VP: Rubens Braga, Joel Silveira.  

MM: Joel Silveira, ele também um livro, e o Rubens Braga foi repórter de Guerra. E o texto 

sobre as enfermeiras, ele fala... Na entrevista ele vai contando, que ele está entrevistando 

perguntando para elas se elas querem que conte para alguém, e que ele é interrompido na 

conversa com as enfermeiras por um soldado, que a tia mora na rua tal, não sei o que, não sei o 

que... Ele conta tudo isso. Aí ele diz para o soldado: “Não, eu sou pombo correio exclusivo das 

enfermeiras”. Tem isso na crônica do Rubens Braga, ele tinha muito carinho com as enfermeiras.  

VP: E ele era bonito. O Joel Silveira já era mais velho, careca não é?  

LM: É.  

MM: Aí eles iam nas enfermarias, conversavam.  

VP: Nos hospitais. Iam. Conversavam, sentavam na cama.  

AB: Iam no dia a  dia de vocês atendendo? 

VP: Iam.  
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AB: E depois escreviam. Que legal! Essa era uma maneira de também está registrando, não é?  

LM: É. E o regresso.  

VP: A gente pode falar um pouquinho da sua volta.  

LM: A minha volta foi triste. Porque eu cheguei... Nós íamos todo dia até o aeroporto com as 

bagagens e o microfone chamava quem ia. Tinha lá senhora que estavam mais velhas que nós, 

tinham doentes, e nós voltávamos. No outro dia seguinte a mesma hora tudo arrumado. A gente 

só dizia, até daqui a pouco, que voltava com a bagagem. Até que vim. No dia que vim, vim eu 

veio a Maria José Aguiar, e a (nome) Augusto Cavaleiro. Viemos nós três junto com doentes e 

com auxiliares que estavam esperando.  

MM: E vocês chegaram aqui no Brasil e foram desmobilizadas. Não é?  

VP: Ah, nós deram 50 mil réis para a viagem. E com 50 mil réis, você não podia vir da Itália 

para cá.  

LM: Era pouco dinheiro.  

VP: Pouco dinheiro. Nós tínhamos dinheiro, mas o Brasil deu 50 mil réis para cada uma. Então 

tomamos café da manhã, trazia para outra... Acho que almoçava, trazia sanduíche para a outra. 

Já foi um sacrifício, não é? E assim foi, todas nós que viemos foi essa batida. Sacrificadas e... 

LM: (inaudível)  

VP: Chega aqui, apresenta ao General Souza Aguiar.  Ele nem para responder a minha (nome) 

porque ele estava escrevendo. Nem obrigada cachorro nem nada. Ele disse assim: “Apresente-

se a 3ª sessão para ser desligada”. 

LM: Nossa! Nem olho? 

VP: Não, nem olhou para a minha cara. 

LM: E a senhora tinha expectativa de continuar trabalhando com a enfermagem.  

VP: Eu não sabia. Eu não sabia, o que ia ser eu não sabia. Depois de muita... 

LM: Mas a senhora tinha voltado a continuar a trabalhar.  

VP: Ah tinha, tinha continuado. Mas aí me apresentei a 3ª Sessão eles me mandaram para o 

mesmo trabalho que eu tinha feito no estado quando eu me apresentei, que eu era funcionária. 

Tinha sido no Instituto de Mate meu primeiro emprego. Eu tinha um tio irmão da mamãe que 

era ministro do trabalho, Waldir Niemeyer, e ele fez um... teve lá um concurso que eu fiz, passei, 

fiquei trabalhando no Instituto do Mate quando eu estava ainda na escola desenhando, porque 

eu desenhava, e tinha um cartaz num bonde que diz assim: “Frio ou quente faz bem a gente, 

como a baiana”. E eu que desenhei aquele cartaz. 

LM: Ah que gracinha! 

VP: Eu trabalhava nessa parte. (falam juntas) 

LM: De publicidade, não é?  
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VP: Depois eu fiz concurso para o estado, aí foi de prática de laboratório. Abriram um concurso 

para laboratório que ganhava muito pouco no mate. E abriu um concurso, uma colega ia fazer: 

“Virginia, vamos fazer esse concurso?” Eu fiz e passei. Eu passei e ela não passou, e ela fez... 

AB: E era para trabalhar dentro do laboratório mesmo?  

VP: Dentro do laboratório...  

AB: E trabalhar com o quê? 

VP: Prática de laboratório, você tirava sangue,  fazer lâmina, faz dosagem, faz não sei o que... 

LM: Ou seja, a senhora ia continuar a utilizando também os conhecimentos que também teve.   

AB: A senhora chegou a  atuar nisso antes de ir para a guerra? 

VP: Eu ganhava 400 mil reis,  aí abriram concurso para escriturário, eu já ia para a letra G. Eu 

disse: “Eu vou fazer” Fiz concurso para escriturário. Aí passei, fui trabalhar no Saúde escolar 

com o doutor Pindaro de Carvalho, cheguei lá ele me mandou chefiar o laboratório, eu disse: 

“Dr. Pindaro, o senhor quer que eu seja, mas  eu não tenho prática chefiar um laboratório, eu 

era prática de laboratório, fiz para escriturário porque já tinha sido extinto o cargo e eu ia ficar 

marcando passo. Agora tirar lugar de um chefe, para eu ser chefe? Eu não sei. Eu sei pouca 

coisa, eu sei tirar sangue, sei fazer lâmina, cultura, sem fazer essas coisas, mas chefiar?” Ele 

disse: “É. Você veio da guerra cheia de pistolão, não é? Então você vai fazer o seguinte, você 

vai fazer um estágio aqui no meu distrito para cargo de justiça solidária e você escolhe o que 

você vai fazer, porque eu não posso encontrar o valor que vocês expedicionários deram e 

mandam... Você escolhe”. 

LM: Ah, gente! Não era assim também, não é?  

VP: Aí eu fui para onde estava pior organizado que era carteira de saúde. Estava tudo enrolado. 

Aí eu disse: “Eu quero a carteira de saúde”. Ele ficou admirado: “Carteira de saúde?” “É. 

Carteira de saúde”. Botei aquilo em dia, porque aí... 

LM: O que era essa carteira de saúde? 

VP: Era uma carteira que essa gente que trabalha no comercio fazia um exame lá para poder 

trabalhar no comércio e ver se... 

LM: Ah! Tipo um exame adicional.  Um exame de saúde.  

VP: Aí quando ele viu que a carteira de saúde o trabalho ficou direito, ele me convidou para eu 

trabalhar no gabinete dele. Aí eu disse: “Olha, eu lhe faço um convite para trabalhar no meu 

gabinete e lhe pedir desculpas. Que a senhora veio numa guerra e que podia mandar. Eu pensei 

que a senhora (muito baixo). Nisso ele foi designado diretor do Departamento de Saúde Escolar 

e me chamou para lá com ele. Eu fui trabalhar no gabinete dele. Nisso o deputado Fernando 

Ferrare entrou com um projeto dizendo que nós enfermeiras que fomos para a guerra merecia, 

depois ter sido tenentes de sermos convocadas para a ativa e receber os atrasados que nós não 

recebemos.  

LM: Desde que voltou.  

VP: Desde que fomos para a guerra.  

LM: Isso.  
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VP: Aí era o atrasado de lá, o atrasado que deixou no banco, o atrasado que não conseguimos, 

e posto, firmar no posto de subtenente, promovida a 1º, passando como capitão para a reserva, 

tempo de serviço, e major por incapacidade física. E aí eu voltei para o exercito.  

MM: Porque o Getúlio Vargas como eles vieram para o ideal de liberdade, Getúlio Vargas, as 

pessoas que vinham da vida civil ele detonou, mandou embora, e as pessoas militares ele botou 

um servindo no Rio, outro no Paraná, ele desfez aquela união das pessoas que vieram da guerra, 

exatamente porque ele tinha outro ideal. Então quem veio da vida civil foi dessa forma: “Vai 

embora, vai embora...”. 

Nisso eu me apresentei. Foi engraçado, porque fui eu, Antonieta, Olga Pires (inaudível), 

Alsenira, fomos umas cinco, nos apresentamos. Aí eu disse assim... Ah, elas se apresentaram 

primeiro que eu. Pediram exame de saúde, inspeção de saúde. Chegaram lá inventaram uma 

porção de coisas que eu estava sentindo, embora não sentissem elas inventaram. Mas eu acho 

feio isso. Eu disse: “Doutor, eu não estou sentindo nada. Eu quero ficar no meu meio, 

conversando com o meu pai, conversando com a minha família, meus tios, minha família é 

muito ligada, eu quero contar essas coisa da viagem, mas não estou sentindo nada”. Ele disse: 

“A senhora vai ter um mês de licença porque está falando a verdade”. Eu fiquei um mês.  

AB: E as outras voltaram a trabalhar logo? 

VP: Para poder matar um pouquinho dessa saudade toda. Eu queria falar, eu queria conversar 

junto. 

LM: Ficar junto.  

VP: Eu de noite pulava para a cama da mamãe, pulava para a cama da minha tia, pulava para a 

cama da minha prima. Eu queria o aconchego deles, não é? Que eu sentia falta, não é?  

LM: É claro.  

AB: Eu conheço também uma trajetória de uma colega, que os americanos pediram que fossem 

só mulheres brancas e uma das enfermeiras – Que a dona Laís Neto dos Reis convocou as 

enfermeiras, foram todas de alto nível e brancas e as voluntárias entraram, inclusive de Nice 

Neves. E a Nair que foi uma grande colega da Virginia.... 

VP: Grande enfermeira. Competentíssima. Eu acho que Nair foi a enfermeira mais competente 

(falam juntas) ela e ?Anriné.  

LM: E ela foi e lá tentaram que ela voltasse, aí a Virgínia... 

VP: Mas isso foi fofoca daquela colega. Ninguém tentou não. Porque a (nome) de lá, que era 

minha amiga, telefonou para o hospital e falou que ia lá falar comigo. E chegou lá me disse: 

“Pelo amor de Deus! Não manda a Nice Neves, que ela se chamava de Neves, eu não sabia 

quem era porque era Nice Neves, porque era Nair, não é?  

LM: Ah! 

VP: “Nice Neves é a melhor enfermeira que eu tenho e querem mandar para por Brasil”.  

AB: (inaudível)  

VP: “Pelo amor de Deus, pede ao Marques” (inaudível) que ela sabia que era meu – “Para não 

mandar a Nice Neves”. Mas quando ela me mostrou eu vi: “Nair Paula de Melo”. Eu disse: “Ah, 
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é a Nair!” “Vou, eu vou. A senhora vai também. A senhora vai comigo”. Ela foi comigo, 

pedimos uma (inaudível) “Não há nada no hospital contra ela e ela”.  

AB: Ela continuou na Guerra.  

VP: Ela continuou. Ela ficou até o fim.  

MM: E foi convidada para que ficar lá.  

VP: Ah, foi convidada pelo comandante para permanecer lá.  

LM: Para permanecer lá.  

VP: O comandante (inaudível) me convidou também.  

LM: Ah! A senhora também foi convidada? 

VP: Fui. Para ir trabalhar no Hospital das Clínicas dele nos Estados Unidos.  

AB: Queria vir embora, pelo amor de Deus.  

LM: Quer minha família. (risos)  

VP: (falam juntas) Eu queria vir embora. Eu não queria sair de perto da minha mãe nem largar 

ela. Eu pedi perdão para minha mãe até ela morrer. Porque eu sei como ela ficou.  

LM: Tadinha. Ah! Ela viu o quanto foi importante para a senhora... Não, ela não...  

MM: Mas ela viu o quando a senhora foi importante... Ela se realizou.  

VP: Ela dizia: “Minha filha, eu tenho orgulho de você...” 

AB: Pois é.  

VP: “Não tenha remorso não.  

LM: Que bom então! (risos)  

AB: Ela ficou orgulhosa. Orgulhosa dessa luta, não é?  

LM: É. Mas e esse trabalho, voltando aqui um pouquinho ao Brasil, a retomar sua vida 

profissional. Aí a senhora foi trabalhar nesse departamento de educação, não é? Na chefia do...  

VP: No Serviço Escolar. 

LM: No serviço escolar, na chefia de gabinete. 

VP: No Departamento de Saúde Escolar.  

LM: Departamento de saúde escolar. 

VP: Doutor Píndaro de Carvalho. E daí houve do Porto (nome), eu passe para o exército. 

Completei meu tempo de serviço, passei para a reserva como capitão. 

LM: Então hoje a senhora é militar aposentada, da reserva? 

VP: Sou militar, sou capitão.  

LM: Com o mesmo tempo de serviço.  

AB: A senhora completou no campo.  
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MM: Não, completou aqui.  

VP: Completei assim. Contou o tempo do (inaudível), contou o tempo da prefeitura. 

LM: Da prática de laboratório.  

VP: Contou o tempo de tudo. Porque o tempo de Guerra dobrava.  

MM: Mas ela trabalhou como enfermeira. (falam juntas)  

VP: É, trabalhei como enfermeira do exército.  

LM: Aonde? 

VP: Do HCE. Fiquei trabalhando na Policlínica Central do Exército ali na Moncorvo Filho. Dali 

que eu passei para a reserva.  

LM: Entendi.  

MM: Foi nessa época que eu conheci Virginia, e já achava linda! (risos)  

VP: Ah, Imagina!  

LM: E também porque (falam juntos)  

VP: Eu sou a mais feia das minhas primas.  

LM: Ah! (risos)  

AB: Ah, tão linda a prima da Tônia Carrero. A Tônia.  

VP: Por aí, você vê, dize que eu era linda. A Célia... 

MM: Mas você estava linda! 

VP: Eu não.  

MM: Ah! 

LM: Não era nada. (risos)  

MM: Eu digo que ela foi uma heroína, mas ela fica muito brava. Pergunta para ela se ela foi 

uma heroína para ver o que ela vai até responder.  

AB: Pois é, ela tem que perguntar.  

VP: Eu tive a honra de tratar dos heróis.  

LM: É. Que coisa! Muito interessante a sua história de vida. 

AB: Tem uma história de vida...  

MM: E continuou.  

AB: Voltou e continuou conseguindo trabalhar com enfermagem, porque era um sonho seu 

também trabalhar dentro do exército e fazer a sua carreira militar.  

VP: E fazer a minha carreira militar.  

AB: Não teve o Colégio Militar, mas teve a vida.  
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VP: Não tive. Porque se no tempo meu tivesse, olha eu era aluna do Colégio Militar quando eu 

era criança.  

AB: A senhora criou a sua carreira militar.  

LM: Virginia em algum momento você voltou para o designer, para o desenho, para essa coisa 

mais artística? 

VP: Pintura. No Departamento de Saúde Escolar eu fazia tudo que era gráfico. 

LM: Mas depois que a senhora foi trabalhar direto com enfermagem no exército, aí não fez 

mais? 

VP: Não, aí não. Aí me preocupei também muito em bordado. Aqueles quadros que eu tenho 

em casa. 

MM: Tem panos bordados, pintados, tem muita coisa.  

LM: Mas nunca mais trabalhou mesmo com isso não.  

VP: Cartões de Natal eu sempre fiz, eu pinto e mando para os amigos.  

AB: A senhora continua com a pintura como um hobby? 

LM: Um hobby.  

MM: E ela também foi uma pessoa que fez, os ex-combatentes sempre tiveram na Virginia muita 

confiança. E as famílias e tal, ela sempre foi muito procurada.  

VP: (inaudível) Todas.  

MM: Ela teve uma luta também para ajudar esses ex-combatentes que eles tiveram uma situação 

não muito...  

LM: Favorável, quando voltaram? 

MM: É.  

VP: É? 

MM: Eles foram... 

LM: Tratamento quase assim: “Está dispensado”.  

MM: E eram pessoas mais humildes, tinham mais dificuldades financeiras. Alguns voltaram 

com problemas físicos importantes.  

LM: É. (falam juntas)  

VP: E eles todos me visitavam, não visitam mais porque eu acho que quase todos morreram, 

porque não recebi mais deles. Recebo da família, de filhas, de noras, de genros, de netos. Recebo 

telefonema.  

LM: Certo.  

VP: Mas eles quase todos já se foram.  

MM: E a senhora trabalhou fazendo a essa parte, tentando resolver como social.  

VP: Como social. Depois eu fui para a associação do conselho deliberativo.  
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AB: A associação dos Ex-combatentes, a senhora é? 

VP: Da Associação dos Veteranos de Guerra. Porque quando nós viemos fundamos a 

Associação dos Ex-combatentes. Mas acontece que começou a entrar para lá todo mundo que 

não foi, que era da Marinha Mercante, todos começaram. Aí o Paulo  

Ramos fundou a Associação dos Veteranos de Guerra, que só quem tem medalha de campanha, 

diploma de campanha que pode ter acesso.  

LM: Certo.  

VP: E eles continuaram com a outra. Eu era da outra e pedi demissão, porque no jornal quando 

nós fomos convocados os padres já eram do exército, e o presidente da Associação botou: “Até 

as enfermeiras...” Até. Achei aquilo muito pesado. “Foram convocadas para o serviço ativo do 

exército”. Como se nós não... Era o Jamil Ramires que era o presidente. Eu disse: “Jamil, não 

sou mais da sua associação porque eu sou uma das enfermeiras que foi convocada e agora a 

minha associação vai ser outra, a dos Veteranos de Guerra, só tem veteranos. Não sou mais 

daqui”. Sai. “até as enfermeiras”?! Botar no jornal? 

LM: É. 

VP: O que ele estava pensando?  

AB: E essa situação dos veteranos, que tipo de atividade... (falam juntas) de reuniões... 

VP: Ajuda.  

AB: Tentam arrumar ajuda, postos de trabalhos? 

VP: Ajuda. Não eram só reuniões. Por isso que eu deixei de ir agora porque me emocionou 

muito, que aquele meu namoradinho morreu.  

LM: Ah! 

VP: E eu fiquei com horror de entrar na associação. Eu recebo papel de lá...  

LM: Isso.  

AB: Mas aí a senhora fez a sua parte.  

VP: Fiz. A minha parte sempre foi feita. 

AB: Mas vocês lá quando criaram tinham esse objetivo de pensar no trabalho das pessoas, 

organizar reuniões?  

VP: Tinha. Tudo, tudo. Eles que arranjaram emprego, eles faziam tudo. O Paulo Ramos era 

vivo, fazia muita coisa. Como agora está caindo porque os sócios foram morrendo. Tem que dá 

dinheiro. Tem funcionários, não é? Tinha uma funcionária lá que quando no apartamento... Com 

esse dinheiro que eu recebi da Guerra comprei um apartamentozinho nas Laranjeiras, quarto e 

sala. E eu tinha a Isabelzinha doente, uma amiga minha... 

MM: (falam juntas) que também era enfermeira...  

VP: E ela lutava para pagar apartamento. Então eu toquei para ela e disse: “Isabelzinha, vai para 

o meu apartamento que eu te alugo de graça, para você ficar abrigada, paga lá o condomínio, 

uma coisa qualquer”. “E perto de mim tem uma... (inaudível)”  
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AB: A Ângela.  

VP: “Ângela, que ela trata de mim, mora longe e ela fica lá, e você aluga para ela que eu sou 

fiadora dela, e eu paga a você”. Eu disse: “Não, você pagando eu não quero. (nome), quanto é 

o aluguel?” “R$ 300,00”. Aluguei que era para a Isabel, para ela pagar. Enquanto ela viveu, eu 

recebi, com certeza ela pagava. Eu não fiz contrato.  

LM: Sim.  

VP: Ela morreu, ela não pagou mais. Foi um ano e meio sem pagar. Aí eu pedi o apartamento 

porque eu estava pagando imposto, estava pagando... 

LM: Claro. Condomínio...  

VP: E ela lá, porque era irmã. Na esquina da [Rua] Gago Coutinho com Rua das Laranjeiras, 

onde esse primeiro edifício (inaudível) era dos empregados do (inaudível), que era um edifício 

maravilhoso. Agora eu dei para a minha sobrinha.  

LM: Que bom! Foi bem dado.  

VP: Hum? 

LM: Foi bem dado.  

VP: Agora eu estou dando que antes de eu morrer para eles não fazerem inventário. Com 90 

anos, o que eu vou fazer? 

AB: Com 90... (falam juntas) A senhora ainda vai viver...  

LM: Ainda vai viver muito, Virginia. (rindo)  

VP: Adotei a mulher do meu sobrinho, a Deise, para deixar o apartamento para ela, porque ele 

eu não podia adotar, e deixar meu monte pio de capitã. Ela é minha filha adotiva. Luiza, ela me 

chama de mãezinha.  

LM: A senhora não teve filhos.  

VP: Não, eu sou solteira.  

LM: É. Solteira. Hum, hum.  

AB: E aí tem essa... 

LM: Mas tem sobrinhos, não é?  

VP: Ela recebe dinheiro para mim, porque eu fui assaltada. Então depois desse dia eles não 

quiseram que eu fosse mais a banco.  

AB: Isso.  

LM: É.  

VP: O Carlos Alberto paga pelo computador, um sobrinho meu, está treinando já.  

LM: Tem uma rede familiar que cuida bastante da senhora. 

VP: Muito. 

LM: Isso é importante.  
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MM: Isso é importante mesmo.  

VP: (falam juntas) O monte pio do meu pai foi de General do Exército e o meu de capitã. Do 

meu pai vou perder quando morrer e o de capitã fica com a Deise.  

MM: Ela já em vida mesmo.. 

VP: E dou para os sobrinhos que estão estudando, estão fazendo faculdade. Estou ajudando. 

Para que eu quero dinheiro? Tenho roupa que Deus me livre.  

AB: Está fazendo a segunda casa da Rua de São Francisco. Não é?  

VP: Da mãe Dindinha.  

LM: É.  

AB: Agora é mãe Virginia.  

LM: Mãe Virginia.  

AB: Agora é a Mãe Virginia.  

LM: Virginia Dindinha. (risos)  

AB: Virginia Dindinha. Virginia a gente queria te agradecer muito. 

LM: Muito, foi muito boa.  

VP: Eu que tenho que agradecer.  

LM: Foi muito bom de ouvir.  

AB: Foi muito bom. A gente vai juntar esse depoimento com todos os depoimentos também que 

a gente já recebeu, a Margarida me passou. Espero que isso facilite as pessoas que vão consultar. 

É mais uma fonte. 

VP: Justo.  

AB: Então para a gente foi muito importante. A gente quer ter agradecer muito.  

VP: Eu que agradeço.  

AB: É uma fonte aqui, uma fonte para pesquisa. Então a gente queria abrir para que ser com 

quisesse fazer algum comentário.  

LM: É. Algum comentário final.  

VP: Eu só posso agradecer, porque justamente com a pesquisa que eleva a classe de 

enfermagem, não é?  

LM: É. Com certeza.  

VP: E eu só posso agradecer por terem me escolhido. Podiam ter escolhido outra qualquer. 

LM: Não, mas a senhora tem uma trajetória muito especial, não é Margarida? Muito particular. 

Nós que agradecemos muito... 

AB: (falam juntas) Nós quisemos escolhê-la.  

LM: Porque a gente queria conhecê-la. 
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MM: Uma colega de muito valor.  

VP: Que foram excelentes profissionais. Infelizmente quase todas elas já morreram. Morreu a 

Bibiane, morreu a Antonieta, a Érica, a Nair... 

MM: A Berta.  

VP: Berta. A Berta era muito competente, mas não era profissional.  

MM: Eu tenho... 

VP: Era, a Berta (inaudível) Mas não tenho certeza. A Berta era muito competente. Eu tive 

colegas maravilhosas e muito competentes.  

LM: Que bom! 

VP: A americana ficava olhando, sabe? Quando a gente faz alguma coisa, ficava assim olhado... 

Às vezes ela chamava: “Aqui”, para a gente ir lá. E eles queriam eram as brasileiras para dar 

injeção neles, do que americana.  

LM: É. Por conta daquilo que a Margarida falou, não é? Da forma como vocês aplicavam.  

MM: Elas não faziam o serviço... (falam juntas).  

VP: Até os brasileiros... O estilo da gente fazendo (inaudível) Quase morria, aquilo é que dói.  

LM: É isso. Obrigada, Virginia mesmo. Obrigada Margarida, em nome da Casa de Oswaldo 

Cruz a gente agradece muito. Agradeço muito também, ratificando as palavras da Bela, a 

confiança da senhora ter depositado aqui com a gente o seu acervo pessoal que vai ser aberto 

para a pesquisa de modo geral. Eu acho que vai ser uma coisa valiosa, é uma fonte maravilhosa 

que vai ajudar muito a ciência brasileira. (rindo)  

VP: Valeu o esforço de trazer para aqui. Porque não o meu apartamento é no primeiro andar, 

não é térreo, é no primeiro andar. E agora tem uma turma de meninos, de uns 6 anos que tem 

um quadrado assim de playground, e eles chutam bola o tempo todo na parede. Pé, pé, pé. Aquilo 

não tem horário. Às vezes 9 horas da noite... Eu tenho um cachorrinho que eu adoro, ele fica 

nervoso, ele late, eu já pedi ao síndico, ele disse: “Ah, eles são crianças, eles têm que brincar”.  

(Falam juntas). Vão à praia, é perto do Aterro...  

AB: Eu acho que agora a gente está só na... 

LM: É. Então eu acho que a gente pode encerrar.  

VP: Obrigada, de novo.  

Fim da entrevista 


