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RESUMO

A PARTICIPAÇÃO DO 1° ESQUADRÃO DE RECONHECIMENTO NA II GUERRA
MUNDIAL E SEUS REFLEXOS PARA A CAVALARIA MECANIZADA BRASILEIRA

AUTOR: Filipe Wailler Reis

ORIENTADOR: Paulo Vítor Gomes Loquente Monteiro

Este trabalho teve por objetivo analisar a participação do1° Esquadrão de Reconhecimento na
II Guerra Mundial e seus reflexos para a Cavalaria Mecanizada Brasileira. O método utilizado
foi o histórico, pois se baseando em fontes históricas, documentos e publicações a respeito da
participação do Esquadrão na Guerra a pesquisa foi construída.  Primeiramente é realizada
uma apresentação de como surgiu a Força Expedicionária Brasileira onde são destacados os
principais obstáculos a serem superados desde sua criação até a sua participação na Campanha
da  Itália.  Em  seguida  é  feito  uma  apresentação  do  Esquadrão,  abordando  sua  criação,
organização e doutrina. Logo após é realizada uma análise do Esquadrão abordando desde seu
preparo no Brasil até o seu emprego em combate na Itália. Destacando seu emprego em duas
fases: uma primeira predominantemente defensiva no vale do Reno e a segunda que ficou
conhecida como Ofensiva de Inverno com o predomínio de ações onde as características da
Cavalaria puderam ficar mais evidentes tais como: o Aproveitamento do Êxito e a perseguição
além  de  constantes  Reconhecimentos.  Foram  realizados  também  considerações  sobre  a
Cavalaria Mecanizada Brasileira apresentando um breve histórico de sua evolução. Conforme
os dados coletados pudemos concluir que a participação do Esquadrão de Reconhecimento
teve  diversos  reflexos  na  Cavalaria  Mecanizada  Brasileira  exercendo  uma  influência
fundamental na evolução da mesma no pós guerra. 

Palavras-chave: II Guerra Mundial. 1° Esquadrão de Reconhecimento. Cavalaria 

Mecanizada.

ABSTRACT



THE PARTICIPATION OF FIRST RECONNAISSANCE TROOP IN WORLD WAR II
AND ITS REFLEXES FOR THE BRAZILIAN MECHANIZED CAVALRY.

AUTHOR: Filipe Wailler Reis

ADVISOR: Paulo Vítor Gomes Loquente Monteiro

This work aimed to analyze the participation 1st Reconnaissance Troop in World War II and
its reflexes for the Brazilian Mechanized Cavalry. The research method used was historical,
because  utilized  historical  sources,  documents  and  publications  regarding it's participation
during the conflict.  In a First  moment,  it's  try to present how the Brazilian Expeditionary
Force  emerged,  highlighting  the  main  obstacles  to  be  overcome  from its  creation  to  its
participation  in  the  Italian  Campaign.  After  this, aspects  about  the  Troop  creation,  it's
organization and doctrine are developed. In a sequence, It's proceed an analise of the brazilian
Troop preparation for combat in Italy. Next is a presentation of the Squadron, addressing its
creation, organization and doctrine. Soon after, an analysis of the Squadron is carried out,
from its preparation in Brazil to its use in combat in Italy. The analyse  taked in a count  the
two  Troop's  actuation  phases:one  predominantly  defensive  at  the  Rhine  valley  and  the
second,  that  known as  Winter's  Offensive,  caracterized  by  the  predominance  of  actions
where  the  Cavalry  capacities  could  be  evidencieded  such  as:  exploitation  pursuit  and
reconnaissance.Aspects about  the Brazilian Mechanized Cavalry history and evolution where
presented  too.  According  to  the  collected  data  it's concluded  that  the  Reconnaissance
Squadron  participation  had  several  reflexes  at  Brazilian  Mechanized  Cavalry  exerting  a
strong influence at its evolution.
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