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“História Militar é o meio mais eficaz 

de ensinar guerra em tempo de paz.” 
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RESUMO 

 
 
As grandes guerras da humanidade possuem o traço comum de apresentarem inovações 

técnicas e táticas que, via de regra, provocaram atualizações nas doutrinas militares. O 

presente estudo teve como objetivo estudar a evolução doutrinária do Exército Brasileiro 

a partir das experiências adquiridas na 2ª Guerra Mundial e no intercâmbio promovido 

pelo Acordo de Assistência Militar Brasil – EUA. A análise foi baseada em pesquisa 

bibliográfica em manuais doutrinários, documentos oficiais e publicações sobre a doutrina 

militar terrestre pré-2ª GM (décadas e 1930) e pós-2ª GM (até o final da década de 1970), 

buscando compreender aspectos relacionados à organização, material, preparo e 

emprego. Além disso, a participação da Força Expedicionária Brasileira na 2ª Guerra 

Mundial foi estudada, buscando verificar aspectos referentes ao seu emprego em 

combate que contribuíram com a evolução da doutrinária. O resultado da análise 

qualitativa mostrou que a participação do Exército Brasileiro na 2ª Guerra Mundial e no 

Acordo de Assistência Militar Brasil – EUA promoveram significativa evolução na doutrina 

militar terrestre brasileira, na medida em que induziu relevantes atualizações na 

organização, material, preparo e emprego, alinhando esta à doutrina norte-americana.  

 

 
 
 
Palavras-chave: Doutrina; Força Expedicionária Brasileira; Exército Brasileiro; 2ª Guerra 
Mundial.



 

 

ABSTRACT 
 
 
The biggests wars of humanity have the common trait of presenting technical and tactical 

innovations that, as a rule, provoke updates on military doctrines. This study aimed to 

study the doctrinal evolution of the Brazilian Army from the experiences gained in World 

War II and the exchange promoted by the Military Assistance Agreement beetwen Brazil 

and USA. The analysis was based on bibliographic research in doctrinal manuals, official 

documents, and publications on pre-2nd World War (1930s) and post-2nd World War (until 

the late 1970s) ground military doctrine, seeking to understand aspects related with 

organization, equipping, training and deployment. In addition, the participation of the 

Brazilian Expeditionary Force in World War II was studied, seeking to verify aspects 

related with your deployment in combat that contributed to the evolution of doctrine. The 

results of the qualitative analysis showed that the participation of the Brazilian Army in 

World War II and the Military Assistance Agreement beetwen Brazil and USA promoted 

significant evolution in the Brazilian land military doctrine, insofar as induced relevant 

updates on the organization, equipping, training and deployment, aligning it with the 

American doctrine. 
 
Keywords: Doctrine; Brazilian Expeditionary Force; Brazilian Army; World War II.  
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INTRODUÇÃO 
 

As grandes guerras da humanidade possuem o traço comum de apresentarem 

inovações técnicas e táticas que, via de regra, provocaram atualizações no preparo e 

emprego das Forças Armadas. Essas atualizações compõem o que se entende por 

evolução da doutrina militar. 

Segundo Leite (2012), a 2ª GM promoveu significativas mudanças da arte da 

guerra, influenciando exércitos de todo o mundo, inclusive o EB. Neste sentido, as 

experiências de combate dos militares que integraram a FEB no TO Europeu e o 

intercâmbio promovido pelo Acordo de Assistência Militar Brasil – EUA ocuparam posição 

central. 

Antecedendo à preparação da FEB, faz-se necessário analisar os “caminhos 

evolutivos” da DMT Brasileira desde os primeiros anos do século XX. A referida análise é 

fundamental para identificas as evoluções doutrinárias advindas da experiência brasileira 

na 2ª GM. 

Segundo Boaventura (2001), no início do século XX, o Exército se ressentia do 

lamentável episódio de Canudos (1896-1897), onde ficou claro e patente o despreparo da 

força para o cumprimento de suas missões constitucionais. Este acontecimento 

materializou a divisão vigente no seio do EB entre os “tarimbeiros”, oficiais mais antigos 

que tiveram formação voltada para o emprego operacional, e os “bacharéis”, oficiais 

formados sob influência das ideias positivistas defendidas por Benjamin Constant com 

foco na preparação intelectual científico-filosófica. 

Em decorrência das dificuldades enfrentadas em Canudos, o comando do EB 

empreendeu a Reforma do Ensino (1905), a Grande Reforma (1908) e a Missão 

Indígena (1919 a 1922), que procuraram atuar nas oportunidades de melhoria 

identificadas na análise da conjuntura vivida neste conflito. Posteriormente, nas 

décadas de 1920 a 1940, a DMT brasileira sofreu influência francesa decorrente da 

efetividade da MMF. 

No plano internacional, a invasão da Polônia, em 1º de setembro de 1939, 

marcou o início da 2ª GM. Nesta oportunidade, tropas da Alemanha Nazista invadem 

o território polonês, que viria a ser dividido entre esta e a URSS. Em consequência, 

Reino Unido e França, seguidos pela Commonwealth, entre outros países, declaram 

guerra à Alemanha. 

Na sequência dos acontecimentos após o início das hostilidades, verificou- se a 
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formação de 2 (duas) grandes alianças antagônicas: Eixo Roma – Berlim – Tóquio, 

composto, principalmente, por Alemanha, Itália e Japão; e Aliados composto, 

principalmente, por Reino Unido, França, EUA e URSS. 

Com a eclosão da 2ª GM, o Brasil adotou posição de neutralidade acompanhando 

o consenso das demais nações americanas que se reuniram em Havana, Cuba, em 

meados de 1940. Nessa reunião, foi estabelecido que uma agressão a “qualquer nação 

americana” implicaria no engajamento de todas as demais na guerra. 

O ataque japonês à base militar norte-americana em Pearl Harbor - Havaí, em 

meados de dezembro de 1941, materializou a agressão dos países do Eixo às nações do 

continente americano. A partir deste episódio, o Brasil passou a sofrer pressões dos EUA 

para romper relações diplomáticas com os países do eixo e, posteriormente, cooperar com 

o esforço de guerra aliado. 

Diante do contexto de pressões norte-americanas e motivado pelas incursões de 

submarinos alemães no litoral brasileiro e pela pressão de outras nações, o Brasil declarou 

guerra às potências do Eixo Roma – Berlim – Tóquio. Posteriormente, as autoridades 

brasileiras decidiram estruturar uma grande unidade expedicionária para atuar junto ao V 

Exército dos EUA no TO da Europa. 

Segundo Boaventura (2001), por ocasião da declaração de guerra aos países do 

Eixo, a DMT brasileira estava alinhada à doutrina francesa, em decorrência da efetividade 

da MMF. Cabe destacar que a referida doutrina priorizava a defensiva em detrimento da 

ofensiva, sendo facilmente suplantada pela mobilidade e ação de choque das tropas 

blindadas alemães na 2ª GM. 

Ainda de acordo com Boaventura (2001), a decisão das autoridades brasileiras 

acarretou na emergência de vultuoso problema militar: adaptar a FEB à doutrina militar 

norte-americana, em tempo de tomar parte no conflito mundial. Neste sentido, coube ao 

Gen João Batista Mascarenhas de Morais, comandante da FEB, a condução do 

adestramento das tropas mobilizadas. 

Segundo Boaventura (2001), o adestramento começou com o envio de oficiais para 

os EUA, onde foram instruídos na Escola de Comando e Estado-Maior de Fort 

Leavenworth, no estado do Kansas, a cerca dos métodos e táticas empregados pelas 

forças norte-americanas. Ao regressarem ao Brasil, foi realizada a transmissão dos 

ensinamentos à tropa para efetiva preparação para o combate. 

A efetividade da preparação empreendida, permitiu que as tropas brasileiras 

integrassem o esforço de guerra aliado junto ao V Exército norte-americano, oportunidade 
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em que a FEB consolidou o aprendizado da nova doutrina experimentando-a nos campos 

da Itália. 

De acordo com Boaventura (2001), com o fim da 2ª GM, era necessário promover 

uma completa atualização dos quadros do Exército, em face dos inúmeros ensinamentos 

colhidos do conflito. As experiências adquiridas foram transmitidas nas Escolas e nos 

corpos de tropa. 

O trabalho conjunto nos campos da Itália aproximou, ainda mais, os militares 

brasileiros e norte-americanos. Após o conflito, está aproximação foi estendida por 

intermédio Acordo de Assistência Militar Brasil – EUA. Este acordo tinha por objetivo 

consolidar a assimilação da doutrina militar norte-americana no EB, finalizando o 

processo iniciado com a FEB. 

O presente trabalho abordará as mudanças na DMT advindas da participação 

brasileira na 2ª GM e do supracitado acordo, da seguinte forma: capítulo 2 – Metodologia; 

capítulo 3 – A DMT Brasileira antes da 2ª GM; capítulo 4 – A experiência brasileira na 

2ª GM; capítulo 5 – O Acordo de Assistência Militar Brasil – EUA; capítulo 6 - A DMT 

Brasileira após a 2ª GM; e capítulo 7 – Conclusão. 

No capítulo 2 serão detalhados aspectos relativos à metodologia empregada neste 

trabalho. Estes aspectos permitiram o encadeamento necessário à pesquisa científica 

acadêmica, orientando a pesquisa e a análise dos dados. 

No capítulo 3 será estudada a DMT brasileira antes da 2ª GM. Este estudo tem por 

objetivo traçar o perfil da referida doutrina e suas influências, com foco na organização, 

material, preparo e emprego, permitindo uma compreensão da situação no pré-2ª GM. 

No capítulo 4 será estudada a participação brasileira na 2ª GM. Este estudo focará 

na atuação da FEB e nas suas experiências doutrinárias colhidas no campo da Itália, com 

ênfase naqueles que provocariam atualizações na DMT brasileira no pós-2ª GM.  

No capítulo 5 serão detalhadas as contribuições do Acordo de Assistência Militar 

Brasil – EUA para evolução da DMT brasileira. Serão buscadas contribuições que com 

ligação direta e/ou indireta com as atualizações doutrinárias implementadas até a 

década de 1970. 

No capítulo 6 será estudada a DMT brasileira após a 2ª GM. Este estudo buscará 

verificar o perfil da referida doutrina e suas influências com ênfase na organização, 

material, preparo e emprego, permitindo uma compreensão da situação no pós-2ª GM. 

No capítulo 7 será apresentada a conclusão da pesquisa. Está conclusão 

apresentará a hipótese confirmada e apresentará os aspectos conclusivos sobre o tema. 
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2 METODOLOGIA 
 

O presente estudo foi realizado, principalmente, por meio de pesquisa bibliográfica, 

baseada na fundamentação teórico-metodológica, na investigação sobre os assuntos 

relacionados à participação brasileira na 2ª GM e nas contribuições do Acordo de 

Assistência Militar Brasil – EUA. As atualizações na DMT abordadas em livros, manuais e 

artigos de acesso livre ao público em geral, incluindo-se nesses aqueles disponibilizados 

pela rede mundial de computadores, foram a base da pesquisa. 

O universo analisado foi composto pela estrutura organizacional, MEM, e princípios 

de preparo e emprego do EB. Como principais amostras foram utilizados manuais 

doutrinários, documentos oficiais e publicações reconhecidas sobre a DMT pré-2ª GM 

(Décadas de 1930 e 1940) e pós-2ª GM (até o final da década de 1970). 

As amostras que foram utilizadas tratavam do assunto específico deste trabalho, 

buscando retratar a evolução da DMT brasileira a partir da experiência na 2ª GM e no 

intercâmbio promovido pelo Acordo de Assistência Militar Brasil – EUA. 

Seguindo Brasil (2012), a coleta de dados do presente trabalho de conclusão de 

curso foi realizada por meio de coleta na literatura, nos acervos históricos da Biblioteca 

da ECEME, do Arquivo Histórico do Exército e de outros estabelecimentos de ensino 

superior, realizando-se uma pesquisa bibliográfica na literatura disponível, tais como 

livros, manuais, revistas especializadas, jornais, artigos, internet, monografias, teses e 

dissertações, sempre buscando os dados pertinentes ao assunto. Nessa oportunidade, 

foram levantadas as fundamentações teóricas para a comprovação da hipótese levantada. 

Ainda conforme Brasil (2012), o método de tratamento de dados utilizado no 

presente estudo foi a análise de conteúdo, no qual foram realizados estudos de textos para 

se obter a fundamentação teórico para se confirmar a hipótese apresentada. 

A metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto à profundida 

do estudo realizado, pois não contemplou, dentre outros aspectos, o estudo de campo e a 

entrevista com pessoas diretamente ligadas aos processos em estudo. Porém, devido 

ao fato de se tratar de um trabalho de término de curso, a ser realizado em 

aproximadamente 8 (oito) meses, o método escolhido se mostrou adequado e 

possibilitou o alcance dos objetivos propostos no Projeto de Pesquisa. 

 

2.1 PROBLEMA 

 
O esforço de guerra empreendido pela 2ª GM permitiu a introdução de inovações 
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tecnológicas que modificaram o modo de combater dos diversos exércitos participantes. 

Entretanto, as inovações tecnológicas não materializam evolução doutrinária sem 

que ocorra a atuação da dimensão humana no sentido de atualizar a DMT para o melhor 

aproveitar estas “novidades” ou para contrapô-las no campo de batalha. 

Diante do exposto, este estudo se debruçou no seguinte problema: 

Em que medida a participação do EB na 2ª GM e no intercâmbio promovido pelo 

Acordo de Assistência Militar Brasil – EUA influenciaram as mudanças na DMT brasileira? 

 
2.2 OBJETIVOS 
 

Como forma de ajudar a elucidar o problema proposto foram estabelecidos os 

seguintes objetivos para este trabalho. 

 
2.2.1 Objetivo geral 
 

Estudar a evolução doutrinária do EB a partir das experiências adquiridas na 2ª 

GM e no intercâmbio promovido pelo Acordo de Assistência Militar Brasil – EUA. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 
 

a) Identificar as características da doutrina de emprego do EB na década de 1930 

(pré – 2ª GM); 

b) Estudar as áreas de atuação do Exército Brasileiro na 2ª GM (FEB); 

c) Estudar as inovações doutrinárias implementadas no EB decorrentes das 

experiências na 2ª GM; e 

d) Estudar as áreas de atuação do intercâmbio promovido pelo Acordo de 

Assistência Militar Brasil – EUA; 

e) Estudar inovações doutrinárias implementadas no EB decorrentes do 

intercâmbio promovido pelo Acordo de Assistência Militar Brasil – EUA. 

 
2.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

O presente estudo se limitou às mudanças implementadas na DMT brasileira, por 

ocasião da participação da FEB na 2ª GM, que foram consolidadas no EB por intermédio 

do Acordo de Assistência Militar Brasil – EUA. 

 
2.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 

Segundo Brasil (2014), Manual Doutrina Militar Terrestre – Manual de 
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Fundamentos, a DMT estabelece um enquadramento comum para ser empregado por 

seus quadros como referência na solução de problemas militares. 

A participação das tropas da FEB na 2ª GM é um capítulo especial na história do 

EB e do Brasil. Esta atuação projetou o Brasil no cenário internacional e permitiu a coleta 

de lições aprendidas de combate. 

A relevância deste estudo repousa na importância do Oficial de EM compreender 

as raízes evolutivas da DMT brasileira, a partir das atualizações implementadas no pós-

2ª GM, contribuindo com o desempenho do mesmo na solução de problemas militares. 

Além disso, contribuirá como fonte de pesquisa a cerca de eventos relevantes da história 

militar brasileira. 
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3 A DOUTRINA MILITAR TERRESTRE BRASILEIRA ANTES DA 2ª GUERRA 
MUNDIAL 
 

Segundo Brasil (2014), a doutrina em seu significado mais amplo é o conjunto de 

princípios, conceitos, normas e procedimentos, fundamentadas na experiência, destinada 

a estabelecer linhas de pensamentos e a orientar ações, expostos de forma integrada e 

harmônica. 

Este mesmo autor, Brasil (2014), define DMT como o conjunto de valores, 

fundamentos, conceitos, concepções, táticas, técnicas, normas e procedimentos de uma 

força, estabelecido com a finalidade de orienta-la no preparo de seus meios, 

considerando o modo de emprego mais provável, em operações terrestres e conjuntas. 

Brasil (2014) infere, ainda, que existe inter-relação indissociável entre doutrina, 

organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura – que formam o 

acrônimo DOAMEPI, sendo estes fatores determinantes para obtenção das capacidades 

necessárias para o cumprimento de determinada missão ou tarefa. 

Sendo assim, observa-se ligação íntima entre a DMT e as atividades de 

organização, material, preparo e emprego do EB. 

No que se refere à DMT vigente quando da decisão de enviar uma força 

expedicionária para a 2ª GM, o Gen Mascarenhas de Moraes, Comandante da FEB, 

definiu em suas memórias de comando: 
“Numerosos e difíceis foram os obstáculos à tarefa de se organizar uma força 
expedicionária de acordo com os moldes norte-americanos. Há longos anos o 
Exército Brasileiro vinha sendo instruído por uma operosa missão militar 
francesa. Sua organização, seus regulamentos e seus processos de combate 
eram baseados na chamada “escola francesa”. De repente, quase da noite para 
o dia, dentro da antiga moldagem e no quadro da doutrina gaulesa, surgia a tarefa 
de constituir uma divisão de infantaria, com organização norte-americana. E, além 
disso, instruí-la e adestrá-la segundo os métodos, processos e meios norte-
americanos.” (MORAES, 2005, p. 27)  

Os relatos do Gen Mascarenhas de Moraes em sua obra “A FEB pelo seu 

comandante” (Moraes, 2005), descrevem com detalhes a problemática encontrada na 

adaptação da tropa brasileira à doutrina norte-americana.  
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FIGURA 1 – Gen Mascarenhas de Moraes, Comandante da FEB. 

Fonte: Disponível em http://www.harpyaleiloes.com.br, acessado em 16 de julho de 
2019. 

Antecedendo à implantação da MMF, o EB iniciou o século XX abalado pelos 

ocorridos na campanha de Canudos (1896 – 1897). Segundo MacCann (2009), o EB teve 

cerca de 5 mil homens mortos e outros 4 mil feridos durante esta campanha. 

Em verdade, a análise de MacCann (2009) sobre o conflito em Canudos inferiu 

que a forte resistência dos sertanejos liderados por Antônio Conselheiro expôs as 

deficiências da doutrina militar vigente e os efeitos da formação de oficiais focada na 

preparação intelectual científico-filosófica. A revolta só foi sufocada quando o comando 

foi entregue a oficiais com experiência de combate como o Gen Artur Oscar de Andrade 

Guimarães. 

MacCann (2009), em seus estudos, verificou, ainda, que decorrente da dificuldade 

enfrentada em Canudos, o comando do EB empreendeu a Reforma do Ensino (1905) 

e a Grande Reforma (1908), objetivando corrigir a distorção na capacitação de seus 

quadros e modernizar a DMT. Os grandes frutos destas iniciativas foram: a 

implementação do Serviço Militar Obrigatório, a reorganização do Exército e do EME, 

a aquisição de novos MEM e a criação de uma indústria militar de explosivos. 

Com a eclosão da 1ª GM, o EB se fez presente no TO por meio de observadores 

que compuseram a Missão Militar Brasileira na França (Missão Aché) e pela Missão 

Médica Especial. Esta relevante cooperação aproximou brasileiros e franceses, lançando 

as bases iniciais para a MMF no Brasil. 
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Figura 2 – Missão Militar Brasileira na França – 1ª GM 

Fonte: Disponível em http://brasilianafotografica.bn.br/?tag=missao-militar-brasileira, 
acessado em 16 de julho de 2019. 

Segundo Dias (2004), antes mesmo de terminar a 1ª GM, verificou-se a 

necessidade de contratar uma missão militar estrangeira para acelerar a modernização 

do Exército. Sendo assim, em 20 de outubro de 1919, foi negociada a vinda da MMF, que 

iria, com sua eficiência e eficácia, reorganizar o Exército, reorientar a doutrina, elaborar 

novos regulamentos e aperfeiçoar o ensino e a instrução de suas Escolas. 

De acordo com Leite (2012), o objetivo maior da MMF era organizar e modernizar 

a instrução das tropas, a fim de que o EB pudesse promover a sua profissionalização, 

orientado por uma doutrina militar moderna, que saiu vitoriosa da 1ª GM. 

O planejamento inicial previa uma missão de instrução que duraria apenas 4 

(quatro) anos tendo o Gen francês Maurice Gamelin à frente. Metre (2017), verificou que 

o planejamento inicial estipulava a atuação de oficiais franceses junto as Escolas de 

Estado-Maior (EEM), de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), de Intendência e 

Veterinária; e que o Brasil se comprometia a privilegiar a indústria francesa em suas 

compras de armas e equipamentos militares com a condição de que o material oferecido, 

o prazo de entrega e os preços fossem, no mínimo, equivalentes aos de outros países 

fornecedores. 

Dias (2004) relatou, ainda, que a análise positiva do andamento dos trabalhos da 

MMF acarretou em sucessivas renovações do contrato entre Brasil e França, estendendo 

a missão de cooperação por 20 (vinte) anos consecutivos. Neste sentido, a extensão da 

missão permitiu a difusão da doutrina francesa no seio do EB, de maneira que por ocasião 

da eclosão da 2ª GM a DMT encontrava-se alinhada à doutrina gaulesa. 

O mencionado alinhamento será detalhado analisando a DMT vigente no EB, por 

ocasião da eclosão da 2ª GM, quanto à organização, material, preparo e emprego. 
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3.1 ORGANIZAÇÃO 
 

Para Dias (2004), a ideia principal da reorganização promovida pelo EB nos anos 

antecedentes à 2ª GM foi adequá-lo para uma situação de guerra. Segundo este, o Exército 

de paz deveria evoluir rapidamente, por meio de mobilização, para uma estrutura de 

guerra. 

A ideia de aprimorar a mobilização teve sua gênese por ocasião da Grande Reforma 

(1908). Entretanto, foi a MMF que conseguiu operacionalizar um sistema de mobilização 

eficiente para o EB. Esta eficiência pode ser verificada nos números apresentados pelos 

Anais do Exército (1940, p. 232), que comprova que os efetivos do EB, no período de 1930 

a 1940, cresceram de cerca de 48mil para 93 mil homens, em decorrência da criação de 

cerca de 50 (cinquenta) novas Organizações Militares (OM), de todas as armas e serviços. 

A expansão dos efetivos prosseguiu, e Boaventura (2001) verificou que, em meados de 

1945, este já alcançava os 100 mil homens. 

Segundo Boaventura (2001) e Dias (2004), em 1922, sob influência da MMF, 

ocorreu uma relevante alteração na estrutura organizacional do EB, que passou a 

organizar-se em órgãos de Alto Comando (Ministério da Guerra, EME, Grandes Comandos 

e Inspeções de Armas e Serviços) e “aparelhos de execução”: 

- 5 (cinco) Divisões de Infantaria; 

- 3 (três) Divisões de Cavalaria; 

- 1 (uma) Brigada Mista; e 

- Unidades Independentes. 

Dentro, ainda, desta nova estrutura, e sob influência das observações colhidas junto 

ao Exército Francês pela Missão Aché, foram criadas as unidades de aviação e a Cia de 

carros de assalto. 

Ainda no contexto da organização da DMT antes da 2ª GM, Yong (2004) verificou 

que a MMF contribuiu por intermédio do assessoramento para criação Conselho de Defesa 

Nacional, em 1927, que embora não fosse efetivo à aquela altura, transformou-se em 1938 

no Conselho de Segurança Nacional, encarregado dos planos de defesa nacional. 

Yong (2004) destaca, ainda, a reforma do EME em 1938, que passou a atuar como 

órgão de planejamento estratégico encarregado de preparar as decisões do Ministro da 

Guerra e de elaborar as ordens e instruções concernentes à organização do EB, no 

tocante a mobilização, a instrução e a preparação para a guerra. Esta reforma fortaleceu 

o EME, que passou a ser mais efetivo na centralização do comando do EB, elaborando as 

grandes diretrizes a serem aplicadas à instituição. 
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No nível tático da organização, Dias (2004) aponta a adoção do GC, como elemento 

básico na Infantaria e Cavalaria, foi outro relevante avanço implementado pela MMF. Com 

esta adoção, o valor das unidades passou a ser contado pelo número de fuzis 

metralhadoras que dispunham, e não pela quantidade de homens, como era até então. 

Outro aspecto relevante da contribuição da MMF para a organização do EB foi 

redação de novos regulamentos e manuais de campanha. Neste contexto, a adoção de 

novos regulamentos destinados à Direção e Emprego das Grandes Unidades, ao Exercício 

e Emprego da Artilharia, ao Serviço de Estado-Maior em Campanha, Instrução dos 

Quadros, Equitação, Organização do Terreno, Educação Física, entre outros, contribuindo 

com a consolidação e padronização de uma DMT. 

Diante do acima exposto, infere-se que, no tocante à organização, a DMT do EB, 

sob influência da MMF, apresentou significativa evolução nas décadas que antecederam 

a 2ª GM, na medida em que foram implementadas alterações da estrutura organizacional, 

contribuindo para o estágio avançado de alinhamento com a doutrina francesa por ocasião 

da eclosão do mencionado conflito. 

 

 3.2 MATERIAL 
 

Segundo Boaventura (2001), no período que antecedeu a 2ª GM, o EB sofreu 

influência de 2 (duas) correntes doutrinárias: os alemães até a 1ª GM e os franceses até 

meados de 1939. Este mesmo autor destaca que as referidas influências direcionaram o 

EB para aquisição, prioritária, de MEM destes países. 

Dentro da influência alemã dos primeiros anos do século XIX, e no contexto da 

Grande Reforma (1908), merece destaque a aquisição de armamentos que, a seu tempo, 

eram os mais modernos do mundo como o fuzil Mauser (modelo 1908). 

 
Figura 3 – O fuzil Mauser “brasileiro” Modelo 1908, em calibre 7x57mm, modelo 1898, 

importado da D.W.M. e conhecido aqui como F.O. 08, Fuzil Ordinário “zero-oito”. 
Fonte: Disponível em https://armasonline.org/armas-on-line, acessado em 16 

de julho de 2019. 
Ainda dentro da influência alemã, merece destaque a aquisição dos canhões 

Krupp de 75mm, reforçando o poder de fogo da artilharia.  
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Figura 4 – Canhão Krupp 75mm (1908) 
Fonte: Disponível em https://www.bulgarianartillery.it, acessado em 16 de julho de 2019. 

A despeito da modernização decorrente das importações realizadas pela Grande 

Reforma (1908), a dependência, quase que total, dos fabricantes estrangeiros era uma 

significativa vulnerabilidade. A cerca desta realidade, Boaventura (2001) 

destaca a atenção do EME que, em 1917, assim se pronunciava por intermédio de seu 

chefe, o Gen José Caetano de Faria: 
“Organizar a nossa indústria militar é o problema mais palpitante e o mais urgente 
que está a nos demonstrar a I Guerra Mundial, quer pelo bloqueio inglês, quer 
pela ação submarina alemã, barrando as vias de acesso ao exterior para 
conseguirmos matérias-primas e equipamentos necessários.” (BOAVENTURA, 
2001, p. 14, apud EME, 1984, p. 47) 

Com o objetivo de mitigar a dependência externa, foram tomadas medidas 

indutoras para o fomento da produção de MEM em solo nacional. Neste contexto, 

destaca-se o envio de missões ao exterior para acompanhar as inovações 

tecnológicas, como a Missão Aché na 1ª GM, e para adquirir conhecimentos para 

organizar as primeiras fábricas de material bélico no Brasil, possibilitando a criação 

dos Arsenais de Guerra do Rio de Janeiro e São Paulo e as fábricas de Piquete. 

Em consequência dos passos iniciais da indústria bélica nacional, o Brasil 

começou a nacionalizar parte dos armamentos e munições utilizados pelo EB. Merece 

destaque que, ainda que o início da produção nacional tenha sido altamente positiva, esta 

não atendia plenamente a demanda, particularmente, no sentido de acompanhar as 

inovações que surgiam em todo o mundo. 

Com o advento da MMF, ocorreram novas iniciativas de importação de MEM mais 

modernos, em sua grande maioria oriundos da França. Segundo o EME (1972), ocorreu 

o incremento da utilização de armas automáticas, como as metralhadoras Hotchkiss.  
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Figura 5 – Metralhadora Hotchkiss M1909 Benét-Mercié (1909) 
Fonte: Disponível em https://armasonline.org/armas-on-line/as-espingardas-da- fabrica-

de-itajuba/, acessado em 16 de julho de 2019. 
A artilharia agregou capacidades por meio da aquisição de canhões Saint-

Chamond de 75mm, reforçando o apoio de fogo da Força Terrestre.  

 
Figura 6 – Canhão Saint-Charmond 75mm (1891) 

Fonte: Disponível em https://www.awm.gov.au/collection/C240163, acessado em 16 de 
julho de 2019. 

Outra importante evolução decorreu da importação de CC Renault FT-17. Estes 

veículos equiparam a 1ª Companhia de Carros de Assalto, precursora das tropas 

blindadas no Exército Brasileiro.  
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Figura 7 – Carro de Combate Renault FT-17 (1915) 
Fonte: Disponível em https://www.revistaoperacional.com.br/2015/exercito/a- educacao-
militar-e-a-tropa-blindada-boinas-pretas-superando-desafios/, acessado em 16 de julho 

de 2019. 
Segundo Leite (2012), no que tange à função de combate1 comando e controle, 

foi criada a Rede Rádio do Exército, que facilitou a comunicação entre as 

Organizações Militares. No tocante ao emprego em campo de batalha, predominavam 

os meios físicos característicos das operações defensivas. 

Boaventura (2001) afirma que as inovações introduzidas pela MMF foram 

importantes indutores da modernização da DMT. Entretanto, o problema da carência 

de recursos não foi solucionado. Este mesmo autor verificou que, a cada ano que se 

passava, as nações mais desenvolvidas se equipavam com material bélico mais 

sofisticado e poderoso. 

Pelos estudos de Domingos Neto e Goldoni (2010, p. 76), verificamos o hiato 

tecnológico, entre o Brasil e os principais Exércitos do mundo, por intermédio do relatório 

anual do Ministro da Guerra, Gen Eurico Gaspar Dutra, em 1937: 
“Seria mentir à nação dizer que estamos armados, em condições de lhe guardar 
e defender o enorme patrimônio. A verdade[...] é que o Brasil é um. Estado 
desarmado. [...] Temos um povo brioso, patriota e bravo. Conhecemos as 
energias armazenadas em quase 50 milhões de habitantes. [...] é doloroso, mas 
sincero confessar: o que possuímos em recursos materiais é insuficiente para as 
nossas exigências internas. [...] Não podemos parar quando outros povos 
avançam.” (DOMINGOS NETO e GOLDONI, 2010, p. 76) 

                                                
1 Função de combate é um conjunto relativamente homogêneo de atividades e tarefas afins, que atendem a 
uma finalidade comum, além dos sistemas empregados na sua execução (pessoas, organizações, informações 
e processos), que orientam o preparo e o emprego dos meios militares no cumprimento de suas missões 
(BRASIL, 2018). 
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McCann (2009, p. 528), apresentou, ainda, o alerta do Gen Pais de Andrade, 

Chefe do EME, a cerca da situação dos MEM em meados de 1937, que afirmava que o 

EB estava praticamente desarmado dado o estado dos MEM.  

Da análise da situação do material do EB, antes da 2ª GM, verifica-se que, 

embora tenha ocorrido relevante evolução em comparação aos primeiros anos do século 

XIX, o hiato tecnológico em relação aos principais Exércitos no mundo era significativo, 

suscitando a necessidade modernização dos meios para emprego da FEB. 

 
3.3 PREPARO 
 

O aperfeiçoamento da estrutura voltada para o preparo da tropa do EB nas 

décadas que antecederam a 2ª GM, mais uma vez, remonta à Reforma do Ensino (1905) 

e à Grande Reforma (1908). 

Segundo Boaventura (2001), os chefes militares da época se aperceberam da 

necessidade de uma profunda renovação profissional do Exército, com a finalidade de dar 

um cunho marcadamente militar ao preparo dos quadros. A criação da EEM, em 1905, 

fomentou a evolução da DMT no tocante ao preparo. Ainda no ano de 1905, ocorreram as 

grandes manobras nos campos de Santa 

Cruz e da Vila Militar, sob coordenação do EME. Boaventura (2001) destaca a 

importância das mencionadas manobras na medida em que não eram realizadas desde 

os tempos do Império. 

Com o advento da MMF a instrução militar manteve sua tendência evolutiva. De 

acordo com Dias (2004), a introdução de novos manuais para as Armas (Infantaria, 

Cavalaria e Artilharia) e a compra de novos equipamentos contribuíram com o 

aperfeiçoamento do preparo. Este autor, destacou, ainda, que o aperfeiçoamento do 

ensino nas escolas militares foi grande pilar no aperfeiçoamento do preparo da Força 

Terrestre. 

A reformulação do curso da EEM, em meados de 1920, e a criação da EsAO, em 

1919, foram fundamentais na disseminação da DMT alinhada aos parâmetros franceses 

no seio do EB e para implantação de um método de raciocínio para a solução de questões 

táticas e para o estudo dos problemas militares. Boaventura (2001) destacou os estudos 

de tática e estratégia na EEM por meio de manobras na carta e no terreno, conferindo 

caráter profissional aos estudos. Além disso, ressaltou a separação entre os cursos de 

EM e de Serviços que produziu excelentes resultados. 

Em relação à EsAO, Boaventura (2001) salientou a criação do GUEs como 
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importante marco de melhoria do processo ensino-aprendizagem dos alunos, na medida 

em que as unidades prestavam relevante suporte aos cursos de aperfeiçoamento. 

Para Dias (2004), outra relevante contribuição da MMF para o preparo do EB 

ocorreu por meio da criação das Escolas de Intendência e Administração, que 

aperfeiçoaram a função de combate logística2. Destacou, ainda, a criação da Escola de 

Veterinária, em 1920, contribuindo com a saúde dos animais, sobretudo os equinos que 

eram amplamente utilizados na tração de MEM, entre outras atividades. 

A criação da Escola de Aviação, em 1920, foi outro importante pilar de 

aperfeiçoamento do preparo na Força Terrestre. Esta escola formava pilotos e mecânicos 

da arma de Aviação do Exército, que foi a gênese da Força Aérea Brasileira, introduzindo 

a exploração da terceira dimensão do combate na DMT brasileira. 

Dias (2004) destacou, ainda, a criação do Centro de Instrução de Transmissões, 

gênese da atual EsCom, que especializava militares da Arma de Engenharia em assuntos 

relativos às transmissões em combate, contribuindo com o aperfeiçoamento da função de 

combate comando e controle. 

A MMF prestou, ainda, relevante contribuição por intermédio da criação do CMEF, 

em 1930, embrião da atual Escola de Educação Física do Exército. Este centro formou 

os primeiros instrutores e monitores de educação física do EB, contribuindo com o 

aperfeiçoamento do preparo e da operacionalidade por meio da capacitação física do 

combatente. 

Os militares formados nos mencionados estabelecimentos de ensino atuavam 

como difusores da DMT nos corpos de tropa, que rapidamente apresentaram significativa 

evolução. 

Os estudos de Boaventura (2001) materializam a evolução das ações de preparo 

ao destacar a realização de grande manobra militar na região de Saicã (RS), em 1922. 

Manobra esta que se repetia a cada ano e que contou com planejamento e condução, 

exclusivamente, de oficiais brasileiros já em 1926. 

Diante de todo supracitado a cerca das ações de preparo do EB antes da 2ª GM, 

verifica-se a existência de um sistema estruturado e alinhado com o pensamento militar 

francês, projetando cenário de necessidade de adaptações à doutrina norte-americana 

                                                
2 A função de combate logística integra o conjunto de atividades, as tarefas e os sistemas inter-relacionados 
para prover apoio e serviços, de modo a assegurar a liberdade de ação e proporcionar amplitude de alcance e 
de duração às operações. Engloba as Áreas Funcionais de apoio de material, apoio ao pessoal e apoio de 
saúde (BRASIL, 2018). 
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por ocasião da preparação da FEB. 

 

3.4 EMPREGO 
“Após a proclamação da República, o Exército Brasileiro, quanto à doutrina de 
emprego, estagnara-se. Não acompanhávamos a evolução dos métodos de 
combate, que surgiram nas últimas guerras da Europa e na Guerra dos Bôers 
(1899-1902) na África. Combatíamos à semelhança da Guerra do Paraguai. A 
progressão, do pelotão ao batalhão, comparava-se a uma ordem unida.” 
(BOAVENTURA, 2001, p.25) 

A constatação de Boaventura (2001) tem íntima ligação com as dificuldades 

enfrentadas pelo EB na Campanha de Canudos. A desorganização dos apoios, as 

dificuldades de suprir a tropa, as equivocadas análises à cerca das capacidades do 

inimigo e a doutrina de emprego ultrapassada revelaram significativas deficiências nas 

funções de combate em sua atuação no TO, suscitando iminente necessidade de 

atualização na DMT. 

Por ocasião da Reforma do Ensino (1905) e a Grande Reforma (1908), ocorreram 

relevantes transformações no EB. Entretanto, estas não implicaram em relevante 

aperfeiçoamento no tocante ao emprego sistemático da DMT. O EME (1984) reconhece a 

ausência de uma doutrina efetiva por meio de seu Chefe, Mal Bento Ribeiro, que, em 

meados de 1915, assinalou a falta de uma DMT, de um programa lógico e imutável em 

seus pontos fundamentais, e de um plano de conjunto que traduzisse as necessidades 

de defesa e que servisse de base para a solução dos problemas militares. 

A ausência em uma referência doutrinária nacional e as experiências colhidas pela 

Missão Aché na 1ª GM suscitaram a ideia de importar uma doutrina de emprego 

consagrada e moderna. Neste sentido, a aproximação entre brasileiros e franceses 

durante o mencionado conflito contribuiu para a preferência pela doutrina francesa. 

A materialização da mencionada preferência ficou evidente por meio da 

contratação da MMF em 1920, responsável pela difusão e capilarização da doutrina 

gaulesa no seio do EB. 

De acordo com Dias (2004), o principal reflexo da adoção da doutrina de emprego 

francesa no EB foi a priorização das manobras defensivas. Além disso, a DMT brasileira 

espelhou uma série de outras premissas francesas, como as que seguem abaixo: 

- Emprego combinado das armas, apoios e serviços nas grandes unidades; 
- Composição ternária para a Infantaria das Divisões; 

- Emprego do carro de combate; 

- Emprego da aviação nas operações; 

- Melhor aproveitamento do terreno para progressão; e 
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- Utilização de trabalhos de organização do terreno para a defensiva.   
Boaventura (2001) destacou, ainda, o emprego do EB, influenciado pela MMF, nas 

Revoluções de 1924, 1930 e de 1932. Nas referidas oportunidades, o emprego da Força 

Terrestre permitiu que a doutrina em implantação pudesse ser experimentada, mesmo 

que internamente, contribuindo com a sua consolidação. Em consequência, o autor 

verificou que ocorreu a consolidação de uma DMT brasileira, com significativa influência 

francesa, fortalecendo o emprego da Força Terrestre. 

Consequentemente, por ocasião da decisão de enviar a FEB, enquadrada ao V 

Exército do EUA, suscitou a emergência de relevante problema militar no tocante à 

adaptação rápida e eficiente das tropas à doutrina norte-americana, dificultando o 

adestramento final das tropas. 
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4 EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA 2ª GUERRA MUNDIAL 
 

A relevância da participação da FEB na 2ª GM pode ser estimada pelas palavras 

do Gen Willis D. Crittenberger, Comandante do IV Corpo de Exército norte-americano, 

transcritas por Moraes (2005): “Os feitos da Força Expedicionária Brasileira, sob vosso 

comando, durante a Campanha do IV Corpo na Itália, terão um lugar proeminente quando 

for escrita a história da 2ª GM.”  
Moraes (2005) relata que, com a eclosão do conflito, o Brasil acompanhou as 

demais nações americanas na reunião realizada no Panamá, em outubro de 1938, 

quanto à adoção da posição de neutralidade ante as hostilidades que ocorriam no 

continente europeu.  

Na evolução dos acontecimentos, Moraes (2005) destaca que o recrudescimento 

das referidas hostilidades e os sucessos da campanha militar dos países do Eixo Roma 

– Tóquio – Berlim provocaram, em julho de 1940, uma nova Reunião de Consulta dos 

Chanceleres do continente americano na cidade de Havana – Cuba. Nesta oportunidade, 

foi deliberado que todo o atentado de Estado não americano contra a integridade ou a 

inviolabilidade do território, a soberania ou a independência política de um Estado 

americano será considerado como ato de agressão contra os estados que firmaram a 

declaração oficial. 

Em 7 de dezembro de 1941, Moraes (2005) relata que as forças japonesas 

realizaram um ataque à base naval norte-americana em Pearl Harbor – Havaí. Esta ação 

provocou a imediata declaração de guerra dos EUA contra as forças do Eixo Roma – 

Tóquio – Berlim. Em atenção ao compromisso firmado em Havana e em solidariedade 

aos EUA, o Brasil rompeu relações com a Alemanha, Japão e Itália em 28 de janeiro de 

1942. 

Na sequência dos fatos que sucederam o rompimento de relações, Moraes (2005) 

ressalta a forte atuação da guerra submarina alemã na costa brasileira afundando 21 

(vinte e uma) embarcações até agosto de 1942. Merece destaque o ataque ao navio 

Baependi, em 15 de agosto de 1942, que veio a naufragar, em decorrência desta ação, no 

litoral do estado de Sergipe, deixando cerca de 270 (duzentos e setenta) mortos. 
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Figura 8 – Navio Baependi 

Fonte: Disponível em https://acervo.oglobo.globo.com/incoming/tragedia-do-navio- 
baependi-21695401, acessado em 16 de julho de 2019. 

Segundo Dias (2004) afirmou que o torpedeamento de navios mercantes 

despertou a indignação da população brasileira e motivaram o Governo a declarar guerra 

aos países do Eixo Roma – Tóquio – Berlim em 22 de agosto de 1942. 

De acordo com Dias (2004), ainda antes da declaração oficial de guerra, o Brasil 

nomeou o Gen Leitão de Carvalho para representar o país na Comissão Mista Militar de 

Washington com o objetivo de participar das negociações e planejamentos para a defesa 

do continente americano no contexto da 2ª GM. 

Dias (2004), destaca a visita do Gen Eurico Gaspar Dutra, Ministro da Guerra, aos 

EUA, oportunidade em que ficou estabelecida a colaboração brasileira por intermédio de 

uma força expedicionária de 60 mil homens, constituída de 1 (um) C Ex, enquadrando 3 

(três) Divisões de Infantaria e 1 (uma) Força Aérea Expedicionária, todos subordinados 

ao Alto Comando norte-americano. 

De acordo com Dias (2004), o EME decidiu que a organização da tropa seria 

parcelada em 3 (três) escalões, compreendendo, cada um, 1 (uma) Divisão, elementos 

de Corpo de Exército e parte dos Serviços Gerais. Posteriormente ao embarque do 1º 

Escalão, decidiu-se por suspender os trabalhos de mobilização das demais Divisões, 

ficando a 1ª DIE subordinada ao IV Corpo de Exército norte-americano, conforme a 

seguir: 
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Figura 9 – Organograma de subordinação da 1ª DIE (FEB) 

Fonte: Disponível em http://ighmb.org.br/FEB-Moto.pdf, acessado em 16 de julho de 
2019. 

Definida a participação brasileira no maior conflito até então vivido pelo mundo 

contemporâneo, os primeiros estudos a cerca da missão apontavam para uma grande 

dificuldade no tocante à doutrina militar vigente no Brasil. O alinhamento com a doutrina 

francesa projetava cenário de imensa dificuldade no TO, baseado na rápida capitulação 

da França por ocasião da invasão alemã. 

Os postulados defensivos defendidos pelo Exército Francês e materializados pela 

Linha Maginot3  foram subjugados pela Blitzkrieg4 alemã em pouco mais de 40 (quarenta) 

dias de operação. 

 
 
 
 
 
 

                                                
3 Linha de fortificações e de defesa construída pela França ao longo de suas fronteiras com a Alemanha e a 
Itália, após a 1ª GM. 
4 Tática militar em nível operacional que consiste em utilizar forças móveis em ataques rápidos e de surpresa, 
com o intuito de evitar que as forças inimigas tenham tempo de organizar a defesa 
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Figura 10 – Linha Maginot 

Fonte: Disponível em https://hojenasegundaguerramundial.wordpress.com/tag/linha- 
maginot/, acessado em 16 de julho de 2019. 

A comprovação do insucesso da doutrina francesa e a decisão de subordinar a 

FEB ao Alto Comando do Exército norte-americano criou um problema militar desafiador 

para as tropas brasileira: como promover a mobilização e a assimilação da doutrina militar 

norte-americana em tempo de cooperar com o esforço de guerra dos aliados? 

 

4.1 A PREPARAÇÃO DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA 
 

Moraes (2005) aponta que a Portaria Ministerial Nº 47-445, de 9 de agosto de 

1943, publicada no Boletim Reservado do Exército de 13 de agosto de 1943, estabeleceu 

as primeiras normas gerais de estruturação da 1ª DIE, fixando-lhe a seguinte 

organização: 

- Infantaria: Comandos e EM da Infantaria Divisionária; 1º RI; 6º RI; e o 11º RI. 

- Artilharia: Comando e EM da AD; 1º Grupo do 1º Regimento de Obuses Auto-

Rebocado; 2º Grupo do 1º Regimento de Obuses Auto- Rebocado; 1º Grupo do 2º 

Regimento de Obuses Auto-Rebocado; e o 1º Grupo do 1º Regimento de Artilharia 

Pesada Curta. 

- Engenharia: 9º BE. 

- Cavalaria: Esqd Rec. 

- Saúde: 1º B Sau. 

- Elementos de tropa especial: Cia do QG da 1º DIE; Cia Mnt; Cia Int; Cia Transp; 

Cia de Transmissões; Pel PE; e a Banda de Música. 

                                                
5 A Portaria Ministerial Nº 47-44 foi o instrumento legal pelo qual o Ministro da Guerra expediu as diretrizes 
iniciais para organização da FEB (MORAES, 2005). 
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Figura 11 – Estrutura Organizacional da 1ª DIE 

Fonte: O autor. 
Uma vez definida a estrutura organizacional da 1ª DIE, ocorreu a designação de 

seu comandante. Após consulta preliminar, o Gen Eurico Gaspar Dutra, Ministro da 

Guerra, designou, em 7 de outubro de 1943, o Gen Div João Baptista Mascarenhas de 

Moraes para o comando da 1ª DIE, devendo ainda conduzir as atividades de organização 

e instrução. 

Branco (1960, p.131) destacou a elevada capacidade o comando da 1ª DIE em 

sua obra, conforme abaixo: 
“O Gen Mascarenhas era um dos mais dignos, probos e operosos generais do 
Exército, destacando-se como administrador de escol. Os três generais que o 
secundavam no comando – Olympio Falconiere da Cunha, Euclides Zenóbio da 
Costa e Osvaldo Cordeiro de Farias, respectivamente, Inspetor Geral e 
Comandantes da Infantaria e Artilharia Divisionárias eram, igualmente, oficiais de 
elite. Os oficiais integrantes do Estado-Maior, na sua grande maioria antigos e 
conceituados instrutores da Escola de Estado-Maior e ex-discípulos da Missão 
Militar Francesa, gozavam do mais alto prestígio entre os seus pares.” (BRANCO, 
1960, p. 131)  

Moraes (2005) relata que as atividades de preparação começaram com a ida de 

vários oficiais brasileiros para se adaptarem à doutrina militar norte-americana. Estes 

militares foram instruídos nos EUA, ainda durante a mobilização, no Army Command and 

General Staff College, em Fort Leavenworth – Missouri, equivalente à ECEME no Brasil. 

Segundo Dias (2004), os trabalhos de preparação da FEB embora tenham tido 

origem no EME, foram agilizados e complementados pelo EM da 1ª DIE. Neste sentido, 

foram aproveitadas unidades já existentes, transformadas algumas e criadas outras, 

procurando adotar uma estrutura organizacional alinhada à doutrina militar norte-
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americana. 

Ao todo foram mobilizados cerca de 25 mil homens para compor as unidades da 

FEB. Segundo Moraes (2005), a mobilização encontrou relevantes dificuldades no tocante 

à seleção física do pessoal, em virtude da pouca robustez do brasileiro. Além disso, os 

estudos de Branco (1960) apontaram dificuldades devido as limitadas possibilidades do 

Serviço de Saúde do Exército no tocante à seleção médica do pessoal, dificultando o 

preparo e emprego da tropa conforme relato descrito a seguir: 
“Grande número de verdadeiros incapazes, física ou psiquicamente, foi aprovada 
em exames médicos absolutamente ineficientes, por superficiais e inadequados 
ao fim a que se destinavam. Tais indivíduos tornaram-se verdadeiros pesos 
mortos, quer nas fases de instrução, preparação, quer, principalmente, durante 
as operações na Itália”. (PIASON, 1949, p.85) 

De acordo com Dias (2004), outro problema complexo, encontrado na mobilização 

da FEB, foi o preenchimento das funções especializadas, pois não havia elementos em 

número e condições de preenchê-las na reserva mobilizável. 

No tocante ao material, houve a necessidade de modernizar os MEM com a 

finalidade de superar o hiato tecnológico entre o EB e os principais exércitos que 

combatiam na 2ª GM. Neste sentido, o Brasil contou com relevante apoio dos EUA, que 

forneceram os meios necessários para a preparação da FEB. 

Segundo Leite (2012), foram adquiridos MEM para dotar 1 (uma) divisão de 

infantaria, 1 (uma) divisão blindada, 1 (uma) divisão motorizada, 2 (dois) regimentos de 

artilharia antiaérea, além de 150 (cento e cinquenta) canhões de Artilharia de Costa. 

Leite (2012) relatou, ainda, que a modernização dos meios com material norte-

americano foi uma necessidade diante da subordinação da FEB ao IV Exército norte-

americano, que seria o responsável por parte significativa da logística de apoio à tropa 

brasileira. Dentre os materiais adquiridos, merece destaque a mudança de calibre no 

armamento leve. O EB utilizava os fuzis Mauser (modelo 1908) e similares de calibre 

7x57mm que foram substituídos por fuzis de calibre .30 e 7,62mm como a Carabina M-1 

e os fuzis Springfield e Garand. 

 
Figura 12 – Carabina M-1 da FEB (Cal .30) 

Fonte: Disponível em https://armasonline.org/armas-on-line, acessado em 16 
de julho de 2019. 
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Figura 13 – Fuzil Springfield da FEB (Cal 7,62mm) 
Fonte: Disponível em https://armasonline.org/armas-on-line, acessado em 16 

de julho de 2019. 
 

 
Figura 14 – Fuzil Garand da FEB (Cal 7,62mm) 

Fonte: Disponível em https://armasonline.org/armas-on-line, acessado em 16 
de julho de 2019. 

Ainda no tocante ao armamento leve, Luiz (2019) verificou que foram adquiridas 

submetralhadoras de calibre .45 M3 Grease Gun e Thompson M1A1), além de pistolas 

Colt calibre .45, revolveres Smith & Wesson calibre .45 e metralhadoras Browning M-919 

calibre 7,62mm e Browning M2 calibre .50. 

Luiz (2019) destaca que outra importante modernização ocorreu por meio da 

aquisição de morteiros norte-americanos (60 e 81mm) e lança-rojões M9A1, aumentando 

o poder de fogo das tropas de infantaria. Além disso, a artilharia agregou capacidades 

aumentando seu alcance e poder de fogo por meio da aquisição de obuseiros norte-

americanos de calibre 105 e 155mm. 

Figura 15 – Obus M-101 (105mm) 
Fonte: Disponível em https://segundaguerra.net/armas-da-feb-na-segunda-guerra- 

mundial/, acessado em 16 de julho de 2019. 



 

 

41 

 
Figura 16 – Obus M-114 Howitzer (155mm) 

Fonte: Disponível em https://segundaguerra.net/armas-da-feb-na-segunda-guerra- 
mundial/, acessado em 16 de julho de 2019. 

A motorização foi outra novidade implementada por meio da FEB. Segundo Pereira 

(2016, p.8), a FEB contava com cerca de 1.410 viaturas, entre caminhões e jipes, que 

aumentaram significativamente a mobilidade das tropas, abandonado a tração animal e 

agregando capacidade fundamental para o conceito de combate que se desenvolvia na 

2ª GM. 

Moraes (2005) destacou que as capacidades agregadas pelos novos MEM e a 

inédita estrutura organizacional da FEB impuseram a necessidade de realização de 

ações efetivas para o preparo e adaptação da tropa à doutrina norte-americana. 

Moraes (2005) descreveu o planejamento geral das ações de preparo da FEB que 

foi dividido em 2 (dois) ciclos de instrução. No primeiro, o objetivo geral foi o preparo 

individual do combatente por meio da adaptação aos novos MEM e da capacitação física. 

O segundo ciclo objetivou o adestramento das unidades constituídas, abarcando um 

período de adestramento ainda no Brasil e outro em terras italianas. 

Moraes (2005) relata, ainda, a relevante atuação de oficiais brasileiros que haviam 

estagiado no Exército dos EUA e que ajudaram na compreensão dos manuais daquele 

país que foram utilizados na capacitação técnica dos militares da FEB no primeiro ciclo 

de preparo. Neste mesmo intento, a FEB contou com suporte de oficiais norte-americanos 

que vieram ao Brasil para acelerar a capacitação da FEB. 

Segundo Leite (2012), o primeiro ciclo e o primeiro período do segundo ciclo 

encontraram enorme dificuldade pela insuficiência de meios disponibilizados para a 

instrução, haja vista que grande parte do material adquirido junto aos EUA foi entregue 

apenas por ocasião do desembarque na Itália. 

Moraes (2005) relata que, por ocasião da chegada do 1º escalão da FEB no TO 
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italiano, grande número de tenentes e capitães brasileiros realizaram cursos junto às 

tropas norte-americanas na área de Caserta, contribuindo com a assimilação da doutrina 

de emprego norte-americana. 

Por fim, Moraes (2005) descreveu que findada a distribuição do material e a 

aclimatação da tropa ao rigoroso inverno italiano, o 1º escalão da FEB seguiu para a 

região de Vada, onde concluiu o adestramento das frações, culminando com excelente 

desempenho no exercício final de 3 (três) semanas sob arbitragem de militares norte-

americanos. Este autor descreveu, ainda, que os demais escalões encontraram 

dificuldades similares e seguiram o mesmo modelo de adestramento do 1º escalão. 

Cabe destacar, que, segundo Moraes (2005), durante a campanha da FEB foram 

realizadas intensificações do treinamento tático dos quadros, visando transmitir lições 

aprendidas e aprimorar a técnica ofensiva das tropas. Além disso, foram realizados 

cursos de especialistas e expedidas diretrizes e notas de instrução para aprimorar as 

condutas de combate da FEB. 

Da análise da preparação da FEB, infere-se que foi implementada uma estrutura 

organizacional inédita sob os moldes da doutrina militar norte-americana e foram 

inseridos MEM que agregaram capacidade à tropa brasileira, exigindo eficientes ações de 

preparo que permitiram o adestramento eficaz dos febianos e lançaram as bases para 

futura disseminação da nova doutrina no EB. 

 

4.2 A ATUAÇÃO DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA 

 

Segundo Moraes (2005), após a conclusão do adestramento do 1º escalão da FEB, 

em meados de agosto de 1944, o comando do V Exército norte-americano consultou o 

comando da tropa brasileira quanto à possibilidade de emprego imediato diante do 

quadro de deslocamento de tropas aliadas para reforçar a frente que combatia na França 

meridional. Em consequência, o comando da FEB decidiu compor um contingente para 

atuar imediatamente nas operações do IV Exército. Neste contexto, o Gen Zenóbio da 

Costa ficou encarregado de comandar o contingente operativo que foi denominado 

“Destacamento FEB”, preservando o comando e EM da 1ª DIE para finalizar o 

adestramento dos demais escalões. 

Leite (2012) destacou que a atuação operativa do Destacamento FEB assinala o 

início do emprego da tropa brasileira nas operações aliadas na 2ª GM. Posteriormente, 

os demais escalões da FEB finalizaram seus adestramentos e foram inseridos nas 
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operações aliadas. 

O Gen João Batista Mascarenhas de Moraes (Moraes, 2005), em sua obra “A FEB 

pelo seu comandante”, divide a atuação operativa das tropas brasileiras em 4 (quatro) 

fases: operações do Destacamento FEB, defensiva no vale do Reno, ofensiva do IV 

Corpo de Exército e ofensiva da primavera  

Com fins de facilitar o entendimento da dinâmica temporal, este trabalho se utiliza 

da divisão proposta por Moraes (2005) para descrever a atuação da FEB, assinalando 

aspectos relevantes que viriam a fomentar evolução na DMT brasileira. 

 

4.2.1 Operações do Destacamento FEB no Vale do Sercchio 
 

Moraes (2005) descreve a constituição do Destacamento FEB que contava com o 

6º RI apoiado por frações de artilharia, engenharia, reconhecimento, intendência, 

transmissões, polícia e saúde. Além disso, para fins operativos, foram adidas forças 

norte-americanas de CC e de transmissões, permitindo a aquisição de experiência no 

emprego do binômio infantaria-carros e no comando e controle das operações por meio 

do intercâmbio e das lições aprendidas. 

Inicialmente, o Destacamento FEB ocupou zona de reunião ao sul da região de 

Pisa, onde recebeu a seguinte missão do comando do IV Corpo de Exército: 
“Substituir elementos do II/370o RI às 19h de 15 de setembro; substituir o 434º 
Batalhão de Artilharia Antiaérea às 19h de 15 de setembro; manter contato com o 
inimigo e sondar-lhe o dispositivo por meio de vigorosa ação de patrulhas; caso o 
inimigo se retire, persegui-lo mediante ordem deste QG; e manter o contato com a 
1a Divisão Blindada, que operava a leste.”. (MORAES, 2005, p. 73) 

Segundo Faria (2015), o Destacamento FEB cumpriu missões de cobertura6, 

segurança7, limpeza de áreas8 e restabelecimento de contato com o inimigo. 

De acordo com Moraes (2005), o inimigo conduzia ações retardadoras9 para 

ganhar desgastar a tropa aliada que prosseguia em conduta ofensiva. Este mesmo autor 

afirma que o inimigo não era claramente identificado, havendo indicações de que seria a 

16ª Divisão S.S. alemã. 

Moraes (2005) destaca a conquista de Monte Prano como evento de maior vulto 

                                                
6 As missões de cobertura visam proporcionar segurança a determinada região ou força, evitando que o 
inimigo atue com surpresa (BRASIL, 2017). 
7 As missões de segurança têm por objetivo geral a manutenção da liberdade de manobra e a preservação do 
poder de combate necessário ao emprego eficiente da força principal (BRASIL, 2017). 
8 As missões de limpeza de áreas buscam eliminar a presença do inimigo em determinada região. 
9 As ações retardadoras têm por objetivo retardar o avanço do oponente, ganhando tempo para uma força que 
se prepara para uma ação futura (BRASIL, 2018).  
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no contexto das operações do Destacamento FEB. Esta localidade fornecia excelente 

observação sobre a tropa atacante e sua conquista desequilibrou aquele sistema 

defensivo estabelecido pelos alemães. Destaca-se que foram necessárias 6 (seis) 

investidas para conquistar a região, forçando o inimigo a recuar para norte. 

Piauí (2017) ressalta o prosseguimento das operações do Destacamento FEB 

permitindo a conquista das regiões de Lucca, Fornaci, Barga, Castelnuevo di Garfagnana 

e outras, materializando avanço de cerca de 40km de progressão em território inimigo. 

Segundo este autor, em meados de 31 de outubro de 1944, o Destacamento FEB, 

inserido no contexto do V Exército norte-americano esbarrou-se na poderosa posição 

defensiva alemã conhecida como Linha Gótica10, atingindo seu ponto culminante e tendo 

seu movimento ofensivo contido pelo adversário. 

Finalizando, Moraes (2005, p.92) apresenta o balanço geral das operações do 

Destacamento FEB: 208 prisioneiros capturados; 290 baixas (13 mortos; 87 feridos; 183 

acidentados; 7 extraviados); várias cidades liberadas e captura de uma fábrica de 

munições e acessórios para aviões. 

 

4.2.2 Defensiva no vale do Reno 
 

Segundo Faria (2015), em atenção às ordens do comando do IV Corpo de Exército, 

o Gen Mascarenhas de Moraes assumiu o controle dos meios e das operações da 1ª DIE 

após a última operação no Vale do Rio Sercchio, objetivando a mudança de área de 

atuação para o vale do Reno. 

Ao ter seu movimento barrado na Linha Gótica10, o comando do V Exército 

verificou a necessidade de realizar pausa operacional para repouso, reaparelhamento e 

reorganização das tropas. Neste sentido, Dias (2004) descreve que as tropas aliadas 

adotaram dispositivo defensivo temporário. Cabe destacar que esta defensiva foi 

necessária diante da doutrina alemã de contra-atacar quando verificava perda na 

impulsão do inimigo atacante. 

Após a pausa operacional11, Moraes (2005) relata que a FEB, enquadrada à 

manobra do V Exército norte-americano, atuou nas operações ofensivas sobre a Linha 

Gótica com objetivo de contribuir com a liberação da Rodovia 64 (eixo principal de 

                                                
10 Poderosa linha defensiva alemã na cadeia dos Apeninos.  
11 Interrupção temporária das operações, após o alcance de efeitos táticos ou operacionais desejados, mas 
antes que seja atingido o próprio ponto crítico, para regenerar o poder combatente em preparação a uma 
ofensiva de caráter decisivo (BRASIL, 2018).  
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suprimento e eixo de comunicações para as operações aliadas) para prosseguimento das 

operações até a região de Bolonha antes do início no inverno. Dentre as operações 

ofensivas desta fase, as tentativas de tomada de Monte Castelo foram as de maior vulto. 

Nestas oportunidades, as tropas aliadas realizaram 4 (quatro) investidas contra a defesa 

alemã. 

Segundo Dias (2004), além da reconhecida capacidade do defensor, Monte 

Castelo se destacava pelo alto valor defensivo. Este autor relata o comandamento12 que as 

posições defensivas alemãs possuíam sobre o terreno que foi utilizado pelo ataque da 

FEB, dificultando a progressão, a segurança e as comunicações. 

As duas primeiras tentativas de investir sobre Monte Castelo foram realizadas pela 

Task Force 45 do Exército norte-americano. Nestas operações, o 3º/6º RI e o Esqd Rec 

apoiaram os ataques rechaçados pelos alemães em 24 e 25 de novembro de 1944. 

Segundo Moraes (2005), a grande extensão do objetivo fixado e o desgaste provocado 

pelas tentativas, em dias sucessivos, foram os fatores que mais contribuíram para o 

insucesso. 

A terceira tentativa de tomada de Monte Castelo teve a FEB encabeçando a 

condução do ataque coordenado. Neste contexto, em 29 de novembro de 1944, as tropas 

aliadas estiveram perto de lograr êxito na conquista, mas foram barradas pela eficiente 

defesa alemã que infligiu pesadas baixas no escalão de ataque. Moraes (2005) relata que 

a pouca experiência dos pracinhas do 2º e 3º escalões da FEB e o contra-ataque 

antecipado dos alemães sobre Monte Belvedere contribuíram para o insucesso. 

A quarta tentativa ocorreu em 12 de dezembro de 1944. Segundo Moraes (2005, 

p.119), a FEB realizou um ataque coordenado com defasagem13, procurando iludir o 

inimigo, contando ainda com apoio da Força Aérea aliada e de CC norte-americanos. As 

condições meteorológicas adversas e uma descoordenação com a artilharia norte-

americana que antecipou a quebra do sigilo contribuíram para mais um insucesso da 

tropa brasileira. O referido autor destacou, ainda, a relevante atuação do B Sau da FEB 

no ataque. 

Após novo insucesso, o Gen Mascarenhas de Moraes assessorou o comando do 

IV Corpo de Exército norte-americano quanto à necessidade de nova pausa operacional 

para reorganização. Além disso, a chegada do rigoroso inverno ampliava as vantagens 

                                                
12 Situação de vantagem advinda de posição de maior altitude topográfica em relação a outra, facilitando a 
observação e a execução de fogos diretos (BRASIL, 2018). 
13 Ataque faseado, que divide o escalão de ataque, empregando o ataque principal em 2º momento após 
iludir inimigo pelo adiantamento da manobra do ataque secundário. 
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do defensor. Neste contexto, Moraes (2005) relata que o Gen Mark Clark aceitou o 

assessoramento e dispensou a FEB, temporariamente, de seus compromissos 

ofensivos. 

Finalizando esta fase, Moraes (2005) relata período de estabilização na frente por 

cerca de 70 (setenta) dias, em que a FEB adotou, novamente, atitude defensiva de 

caráter temporário, limitando sua atuação à patrulhas e fogos de sua artilharia de 

campanha. Durante a estabilização foram realizados, ainda, arejamentos nas regiões de 

Roma e Florença. 

 
4.2.3 Ofensiva do IV Corpo de Exército 
 

Encerrada a rigorosa estação de inverno, o IV Corpo de Exército norte-americano 

decide retomar a iniciativa das operações por intermédio do Plano Encore. Neste 

contexto, a 10ª Divisão de Montanha Norte-Americana e a 1ª DIE seriam empregadas 

com apoio aéreo e de artilharia dos escalões superiores. 

Segundo Moraes (2005), o Plano Encore se constituía numa ofensiva preliminar 

sobre a Linha Gótica alemã, investindo sobre o flanco desta para perfurar conjunto 

defensivo. Neste sentido, a FEB atacaria Monte Castelo e prosseguiria até a linha 

Roncovechio – Seneveglio. 

A coordenação do ataque coordenado no âmbito do IV Corpo de Exército previa 

uma defasagem entre o ataque da 10ª Divisão de Montanha, à região de Monte Belvedere, 

e o ataque da 1ª DIE, à região de Monte Castelo. Dessa maneira, em 21 de fevereiro de 

1944, a FEB iniciou seu derradeiro ataque ao baluarte de Monte Castelo contando com 

cobertura de flanco das tropas norte-americanas. 

De acordo com Moraes (2005), a terceira investida sobre Monte Castelo contou 

com apoio de CC norte-americanos e poderoso apoio de fogo aéreo. Além disso, buscou 

priorizou incidir no flanco da localidade, diferentemente do que havia ocorrido nas 

tentativas anteriores. Merece destaque, ainda, a atuação da Cia de Transmissões da FEB 

na eficiente operação do Posto de Comando Avançado, garantindo a eficiência do 

comando e controle na operação. Dessa maneira, amparada por maior poder de combate 

e maior preparação, a FEB conquistou Monte Castelo após cerca de 12 horas de combate 

ferrenho, cumprindo o objetivo estabelecido pelo seu escalão superior. 

Moraes (2005) relata que, após a consolidação e reorganização, a tropas brasileira 

prosseguiram para conquista da linha Roncovechio – Seneveglio, materializando o fim do 

Plano Encore com 159 baixas (22 mortos e 137 feridos). Após as vitórias no contexto do 
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Plano Encore, a FEB prosseguiu em operações combinadas com a 10ª Divisão de 

Montanha, realizando aproveitamento do êxito para limpeza do Vale do Marano. Neste 

contexto, ocorreu a conquista da região de Castelnuevo, entre outras, infligindo sérios 

danos no dispositivo defensivo alemão. 

Finalizando a fase, o Gen Mascarenhas de Moraes determinou a adoção de 

dispositivo defensivo em caráter temporário para reorganização, recompletamento e 

repouso da tropa. Nesta oportunidade, foram deslocadas tropas da FEB para a região do 

Vale do Panaro e promovido efetivo plano de repouso, recuperando o poder do combate 

para a ofensiva final que era planejada pelas tropas aliadas. 

 

4.2.4 Ofensiva da Primavera 
 

A última fase da campanha da FEB na 2ª GM esteve inserida no contexto da 

“Ofensiva da Primavera” do V Exército norte-americano. 

Segundo Faria (2015), todas as forças aliadas na península italiana foram 

mobilizadas no propósito de empreender o golpe derradeiro no inimigo alemão. Neste 

contexto, Moraes (2005) relata que a FEB ficou encarregada de prover a segurança no 

flanco ocidental do V Exército norte-americano, incluindo a conquista da região de 

Montese, ficando em condições de seguir em aproveitamento do êxito14 e/ou 

perseguição15. 

De acordo com Moraes (2005), em 14 de abril de 1944, teve início o ataque 

coordenado da FEB sobre a região de Montese, empregando o 11º RI, apoiado por CC 

norte-americanos, no escalão de ataque sob condução do comando da 1ª DIE. Após 

intenso combate, a FEB conquistou Montese com singular espírito ofensivo, 

desorganizando o dispositivo defensivo inimigo. 

Segundo Leite (2012), este ataque foi sem dúvida o episódio mais violento e 

sangrento da campanha da FEB na 2ª GM, implicando em 426 baixas (34 mortos; 382 

feridos; 10 extraviados). 

Segundo Moraes (2005), a atuação da Artilharia da FEB mereceu destaque, 

impondo violenta preparação que desgastou o inimigo defensor por intermédio de seus 

fogos de proteção e apoio. 

                                                
14 As operações de aproveitamento do êxito seguem a um ataque exitoso e tem por objetivo ampliar as 
vantagens obtidas por este sucesso (BRASIL, 2018). 
15 As operações de perseguição têm por objetivo cercar e destruir uma força inimiga que está em processo 
desengajamento do combate ou que esteja em fuga (BRASIL, 2018).   
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Seguindo o planejamento do IV Corpo de Exército norte-americano, a FEB lançou-

se em aproveitamento do êxito explorando a conquista na região de Montese por meio. 

Dias (2004) relata que, nesta operação, as tropas brasileiras seguiram até a ocupação 

da região de Vignola, em 22 de abril de 1944. Na referida oportunidade, a FEB ingressou 

na planície do rio Pó, superando definitivamente a cadeia dos Apeninos. 

De acordo com Dias (2004), após a conquista de Vignola não havia mais a 

possibilidade de o inimigo rebater para uma linha defensiva mais à retaguarda. Neste 

contexto, os alemães decidiram romper o contato e retrair rapidamente para buscar uma 

nova região favorável para a defesa além das margens do rio Pó, buscando apoiar o seu 

dispositivo neste curso d`água. 

Diante dessa situação, a 1ª DIE foi lançada em perseguição na direção noroeste 

pelo eixo Modena - Placência, a fim de reestabelecer o contato e cercar o inimigo16. Para 

isto, Moraes (2005) detalha que a FEB lançou o Esqd Rec na vanguarda e seguiu em 

buscar de cumprir a missão imposta17. 

Finalmente, no dia 28 de abril de 1944, na região de Fornovo, as tropas brasileiras 

protagonizaram um dos mais destacados feitos da 2ª GM, cercando e obtendo à rendição 

da 148ª Divisão Alemã, da Divisão Bersaglieri Italiana e dos remanescentes da 90ª 

Divisão Panzer alemã. Segundo Moraes (2005), ao todo foram capturados 14.779 

prisioneiros, 4.000 cavalos, 80 canhões de diferentes calibres, mais de 1.500 viaturas, 

entre outros meios. 

A rendição de Fornovo foi a última atuação operativa da FEB contra o inimigo 

alemão. Após este episódio, Moraes (2005) relata o emprego da tropa brasileira na 

estabilização das cidades italianas que lhe foram confiadas, destacando o apoio à 

população local sem registros de quaisquer incidentes. 

 

4.3 A DESMOBILIZAÇÃO OFICIAL DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA 

 

Em meados de julho de 1945, a FEB encerrou sua atuação em prol da 

estabilização das cidades italianas, seguindo para a concentração para o deslocamento 

de regresso para o Brasil. 

Moraes (2005) relata o deslocamento das tropas brasileiras para a região de 

                                                
16 As operações de cerco têm por objetivo encurralar o inimigo sujeitando-o à rendição ou destruição 
(BRASIL, 2018). 
17 As missões impostas são aquelas determinadas pelo escalão superior com obrigatoriedade de cumprimento 
pelo escalão subordinado.  
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Francolise, onde foram organizadas em 5 (cinco) escalões para o regresso por via 

marítima. 

Antecedendo o embarque do 1º escalão, foram realizadas cerimônias militares em 

que foram entregues condecorações brasileiras e norte-americanas como forma de 

reconhecimento ao esforço dos militares que combateram nos campos da Itália. Nestas 

oportunidades, convém destacar o reconhecimento oficial do Gen Crittenberger, 

Comandante do IV Corpo de Exército norte-americano, aos nossos pracinhas pelo 

excelente desempenho em combate: 
“Vossa tropa veio para a Itália, tornando-se uma parte do IV Corpo e do V Exército, 
reunindo-se às forças aliadas quando estas estavam engajadas na luta moral 
contra nosso inimigo em comum. Combatestes brava e valentemente e 
contribuístes substancialmente para a conquista da vitória das Nações Unidas. 
Agora se aproxima o momento da partida de vossa tropa, de regresso à Pátria. 
Podeis estar orgulhosos, com a certeza de terdes cumprido integralmente a missão 
para a qual o povo brasileiro vos enviou para solo estrangeiro. Soldados do Brasil, 
eu vos saúdo; congratulações pelo eficiente trabalho que realizastes; desejo que 
Deus vos acompanhe na viagem de retorno aos vossos lares e vossas 
famílias.”(MORAES,2005, p.345). 

No dia 6 de julho de 1945, o Gen Mascarenhas de Moraes, regressou da Itália em 

avião norte-americano, acompanhado de oficiais do seu EM. Nesta mesma data, em 

função da conjuntura política que vigorava no país, o Ministro da Guerra expediu o Aviso 

nº 217-185, determinando que as unidades da FEB ficassem, desde sua chegada ao Rio 

de Janeiro, subordinadas ao comando da 1ª RM. 

Segundo Moraes (2005), o mencionado aviso ministerial balizou novos e diversos 

destinos para alguns militares de carreira, retornando de pronto às atividades em tempo 

de paz. Além disso, regulou a desincorporação dos convocados e a adaptação de 

algumas unidades a novas finalidades. Este autor, relata, ainda, que muitos pracinhas 

receberam seus certificados de reservista ainda na Itália. 

Em última análise, é possível inferir que o Aviso Ministerial nº 217-185, de 6 de 

julho de 1945, representou a dissolução oficial da FEB. 

Silveira (1989) avaliou que a dispensa abrupta dos expedicionários refletiu na 

dificuldade de reintegração destes à vida civil. Este autor relata que o fato de que muitos 

febianos foram convocados justamente na faixa etária de aprendizagem profissional, 

apresentando significativa dificuldade de reinserção no mercado de trabalho por ocasião 

da dissolução da FEB. Como consequência, ocorreram muitos casos de problemas 

sociais e psicológicos com estes reservistas. 

Silveira (1989) relatou, ainda, que muitos militares de carreira foram realocados 

nas mais diversas unidades e guarnições, atuando como disseminadores do espírito da 

FEB, das experiências de combate e das lições aprendidas em combate na 2ª GM. 
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Entretanto, este mesmo autor aponta que o EB perdeu grande oportunidade de utilizar a 

FEB como núcleo de treinamento da Força Terrestre. 

Importante destacar o aproveitamento de oficiais integrantes da FEB como 

instrutores nas Escolas Militares. Neste contexto, merece destaque o Cel Humberto de 

Allencar Castelo Branco que foi nomeado diretor de ensino da então EEM, atual ECEME, 

ainda no ano de 1945. A atuação do Cel Castello Branco como diretor de ensino e, 

posteriormente, como comandante, entre 1954 e 1956, permitiu significativa evolução na 

implantação do trabalho de EM alinhado à doutrina norte-americana que havia sido 

praticada nos campos da Itália. 
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5 O ACORDO DE ASSISTÊNCIA MILITAR BRASIL – ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

“A participação da Força Expedicionária na Campanha da Itália, ombro a ombro 
com as esplêndidas tropas norte-americanas, aproximou ainda mais as duas 
grandes repúblicas do hemisfério ocidental, revigorando os vínculos de 
fraternidade continental e aduzindo motivos imperiosos para uma crescente e 
mútua colaboração dos dois povos em todos os setores da atividade humana. 
Nessa memorável conjuntura, nossas bandeiras, desfraldadas em prol dos ideais 
de justiça e liberdade, impávidas marcharam para o sacrifício e para a vitória. 
Nossos soldados, norte-americanos e brasileiros, participaram das mesmas 
glórias e arrostaram as mesmas vicissitudes.” (MORAES, 2005, p.239). 

Segundo Boaventura (2001), após a 2ª GM, o EB verificou a necessidade de definir 

novos rumos para a sua evolução doutrinária. Este mesmo autor descreveu que vigorava 

um cenário de redução orçamentária nas Forças Armadas brasileiras que representava 

significativo obstáculo para a mencionada evolução. 

Boaventura (2001), afirmou, ainda, que havia a necessidade de disseminar e 

consolidar a doutrina norte-americana que fora adotada pela FEB. Neste cenário, o EB 

apresenta duas realidades bastante distintas: unidades modernizadas em material e 

doutrina que participaram da FEB e unidades com grande carência em material e 

defasadas doutrinariamente. 

Concomitantemente ao cenário de dificuldade orçamentária e de necessidade de 

evolução do EB, Leite (2012) relata que a atuação conjunta de brasileiros e norte-

americanos reforçou a aproximação política, comercial e militar entre Brasil e EUA. Neste 

contexto, o Brasil tornou-se membro da OEA e da JID, materializando o compromisso 

brasileiro com a segurança coletiva do continente. 

Reforçando, ainda mais, a aliança com os EUA, o Brasil toma parte no TIAR, 

assinado na cidade do Rio de Janeiro em meados de 1947, reforçando o compromisso 

com a defesa coletiva do continente. 

Finalmente, em 15 de março de 1952, os governos do Brasil e dos EUA assinaram 

o “Acordo de Assistência Militar entre a República dos Estados Unidos do Brasil e os 

EUA”, que, segundo D’Araujo (2019), previa o fornecimento de material norte- americano 

para o EB em troca de minerais estratégicos. Além disso, previa assistência militar para 

consolidação da doutrina norte-americana e intercâmbios diversos. 

Segundo Dias (2004), o acordo de assistência militar previa que os americanos 

doariam cerca de US$ 100 milhões em MEM para as Forças Armadas brasileiras, em 

troca de condições favoráveis para aquisição de minerais estratégicos brasileiros. 

D’Araújo (1977) afirmou que cerca US$ 50 milhões foram destinados ao 

reaparelhamento do EB. Neste contexto, o Brasil ampliou sua frota CC por intermédio do 
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recebimento de 80 unidades da viatura “M4 Sherman” durante a década de 1960. 

 
Figura 17 – Carro de Combate M4 Sherman 

Fonte: Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=aPfC6epHwfo, acessado em 03 
de setembro de 2019. 

Outra relevante aquisição realizada no contexto do acordo de assistência militar 

foram os CC M-41 Walker Bulldog. Segundo Bastos (1996), foram adquiridas cerca de 

150 unidades durante a década de 1960, agregando capacidade as tropas de cavalaria 

do EB com este que foi o principal CC brasileiro até meados da década de 1990. 

 
Figura 18 – Carro de Combate M41 Walker Bulldog 

Fonte: Disponível em https://aminoapps.com/c/fatos_militares, acessado em 03 de 
setembro de 2019. 

A VBTP M-113 A118 foi outro legado do acordo de assistência militar Brasil-EUA, 

sendo utilizado até os dias de hoje como principal veículo sobre lagartas de transporte do 

EB. Em meados da década de 1960, o Brasil recebeu as primeiras unidades, finalizando 

                                                
18 VBTP M-113 A1: Viatura blindada de transporte de pessoal, modelo nº 113, ano 1, utilizada para transporte 
de tropa.  
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o recebimento do lote inicial já na década de 1970. Destaca-se que, ao todo, foram 

adquiridas cerca de 600 VBTP M-113. 
 

Figura 19 – VBTP M-113 A1 
Fonte: Disponível em https://www.baesystems.com/pt-br/land, acessado em 03 de 

setembro de 2019. 
O acordo de assistência militar foi, ainda, relevante facilitador da difusão da 

doutrina militar norte-americana no EB. Segundo Carvalho (2005), os norte-americanos 

exerceram influências altamente benéficas na padronização dos programas de instrução 

e na atualização dos métodos de ensino e de instrução, nivelando e sistematizando os 

conhecimentos. 

Durante a vigência do acordo, foram realizados diversos intercâmbios entre oficiais 

de ambos os países, bem como foram enviados oficiais brasileiros para realizar cursos de 

especialização no Exército norte-americano. Neste cenário, diversos oficiais brasileiros 

realizaram cursos nos EUA, que chegou a enviar oficiais para atuarem como instrutores 

nas principais escolas brasileiras. 

Ainda no contexto da influência norte-americana, Carvalho (2005) ressalta a 

prevalência da especialização sobre a generalização, diminuindo o academicismo. 

Dentro desta realidade, foram criadas a EsIE, e EsCom, agregando capacidade por meio 

do ensino e capacitação de pessoal. 

O Acordo de Assistência Militar Brasil-EUA vigorou até meados de 1977, quando 

o Brasil denúncia o acordo, recusando a ajuda financeira prevista para aquele ano. O 

motivo da denúncia foram desentendimentos entre os governos brasileiro e norte-

americano em relação ao respeito aos direitos humanos no contexto do regime militar 

que estava implantado no Brasil. 

A denúncia do Acordo Militar não provocou o rompimento das relações militares 

entre Brasil e Estados Unidos. Na verdade, o Brasil havia já não vinha mais recebendo 

material de emprego militar norte-americano por conta do acordo, limitando-se a garantir 
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o treinamento de oficiais brasileiros das 3 (três) forças em escolas militares nos EUA e na 

Zona do Canal do Panamá. Do lado norte-americano, alguns oficiais costumavam 

frequentar no Brasil os cursos de EM e de operações na selva. 

Após a saída do Brasil do programa de assistência militar norte-americana, foram 

mantidos os programas especiais dos exércitos dos dois países, como os de intercâmbio 

de alunos de escolas militares e de adestramento de oficiais, bem como as atividades da 

Comissão Militar Mista Brasil-Estados Unidos. O fato de o Brasil ter aberto mão do crédito 

garantido pelo Acordo Militar não impediu o Brasil de continuar comprando armamentos 

dos EUA. 

Segundo Carvalho (2005), o rompimento do Acordo Militar, pelas circunstâncias 

em que se concretizou, repercutiu favoravelmente entre os setores militares e as forças 

políticas brasileiras, inclusive as de oposição19. Embora também desaprovassem as 

transgressões dos direitos humanos cometidas no país, os oposicionistas consideraram 

a atitude do governo um ato de independência. O incidente diplomático gerado pelo 

episódio foi também em pouco tempo superado. 

Diante do acima exposto, infere-se que o Acordo de Assistência Militar entre a 

República dos Estados Unidos do Brasil e os EUA foi importante indutor da evolução 

doutrinária e da modernização dos meios do EB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Por ocasião da denúncia do Acordo de Assistência Militar Brasil – EUA, o Brasil era dirigido pelo 
Presidente Ernesto Geisel, no contexto de Regime Militar desde meados de 1964. Neste cenário, o fim do 
referido acordo foi apoiado, inclusive, pela oposição não alinhada com o governo militar instaurado 
(D’ARAÚJO, 2019).  
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6 A DOUTRINA MILITAR TERRESTRE BRASILEIRA APÓS A 2ª GUERRA MUNDIAL 
 

Com o regresso da FEB dos campos da Itália, em relação ao panorama da DMT 

brasileira, Dias (2004) relatou que imperava um cenário de grandes dificuldades, pois 

existiam, praticamente, 2 (dois) exércitos no país: um usando material europeu e instruído 

à francesa; e outro que lutara na guerra, com equipamento e organização norte-

americana. 

A FEB regressou ao Brasil com alto nível de adestramento e vasta experiência em 

relação à guerra moderna, despertando a necessidade de disseminar esses 

ensinamentos no seio do EB. Cabe destacar que além das experiências colhidas em sua 

própria atuação, a 2ª GM oportunizou que nossos militares tivessem contato com tropas 

estrangeiras dotadas de capacidades que ainda eram desconhecidas ou pouco 

desenvolvidas no EB, como tropas blindadas e especializadas em combate em terreno 

montanhoso, entre outras. 

Dessa maneira, Boaventura (2001) verificou que, até o fim da década de 1970, o 

EB buscou aperfeiçoar sua DMT, abandonando a defasada doutrina francesa e seus 

postulados defensivos e adotando a doutrina norte-americana que já imperava nas 

unidades que combateram na Itália. Cabe destacar que a adoção da doutrina norte-

americana contou com significativo apoio norte-americano por intermédio do Acordo de 

Assistência Militar Brasil – EUA. 

Este processo de adoção e disseminação da doutrina norte-americana perdurou 

até meados de 1977, quando o Brasil denuncia o acordo e parte para o desenvolvimento 

de uma doutrina militar própria, ainda que bastante alinhada com a doutrina norte-

americana. 

Para fins didáticos e reconhecendo que o Acordo de Assistência Militar Brasil-EUA 

tem estreita conexão com a 2ª GM, consideraremos o ano de 1977 como baliza final para 

inferir a cerca da evolução DMT decorrentes deste grande conflito. 

A mencionada evolução será detalhada analisando as inovações doutrinárias 

implementadas na DMT, quanto à organização, material, preparo e emprego após a 2º 

GM e até 1977. 

 

6.1 ORGANIZAÇÃO 
 

Leite (2012) relata que ao retornarem da guerra, os febianos trouxeram a ideia da 

necessidade de implantação de uma Força, ainda que pequena, porém bem equipada e 
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altamente eficiente, com capacidade de manter-se, por intermédio da instrução 

aprimorada, em condições de enfrentar os desafios da guerra moderna. 

A dissolução da FEB ainda nos campos da Itália dificultou a implantação da ideia 

dos febianos, despertando a necessidade de reformas imediatas em toda estrutura 

organizacional do EB. 

Dias (2004) verificou que as mudanças organizacionais começaram ainda no ano 

de 1946, por intermédio da criação do EMFA e da Secretaria do Conselho de Segurança 

Nacional, órgãos diretamente ligados ao Presidente da República, competindo-lhes, 

respectivamente, ao emprego conjunto das 3 (três) Forças e ao trato de todas as 

questões ligadas à segurança nacional. 

No plano organizacional do EB, Dias (2004) relata, em substituição às Zonas 

Militares, a criação dos Exércitos20 como Grande Comando21 responsável pela 

administração territorial e comando das tropas estacionadas em suas áreas de jurisdição. 

Foram criados ainda o Comando Militar da Amazônia e o Comando Militar de Brasília. 

Esta articulação é, em linha gerais, mantida até os dias atuais. 

Leite (2012) descreve os Exércitos e os Comandos Militares como os principais 

órgãos de planejamento da grande manobra, possuindo todos os elementos de apoio 

logístico e de combate. Subordinados a eles, foram criados os Corpos de Exército, 

demonstrando o alinhamento com a estrutura organizacional utilizada pelos EUA na 2ª 

GM. 

Durante a década de 1960, foram mantidas as Divisões de Infantaria e Cavalaria 

que já existiam na Força Terrestre, ficando estas subordinadas aos Corpos de Exército. 

Segundo Leite (2012), as Divisões eram as Grandes Unidades básicas de combate, 

enquadrando 3 (três) Grupamentos Táticos, mais tarde substituídos pelas Brigadas, 

espelhando a estrutura ternária da 1ª DIE. 

Leite (2012) relata, ainda, a criação da Divisão Blindada em meados de 1948 como 

grande novidade à época. Esta Grande Unidade concentrou os meios blindados adquiridos 

no contexto do Acordo de Assistência Militar Brasil – EUA, agregando capacidade de 

vulto ao EB. Merece destaque que durante a 2ª GM, as tropas brasileiras atuaram, por 

diversas vezes, de forma combinada com unidades blindadas norte-americanas, 

despertando a necessidade de evolução doutrinária no âmbito do EB. 

                                                
20 O Exército foi o Grande Comando que enquadrava todas as organizações militares de uma determinada 
região (BOAVENTURA, 2001). 
21 Grande Comando é a denominação genérica dada a qualquer comando, privativo de oficial general 
(BRASIL, 2018).  
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No final da década de 1960, segundo Dias (2004), foram criadas as Brigadas 

Motorizadas, Mecanizadas e Blindadas, substituindo os Grupamentos Táticos 

subordinados às divisões. 

Boaventura (2001) relatou que as experiências colhidas pela Cia de Transmissões 

da FEB ajudaram a despertar a necessidade de incrementar a especialização das 

atividades de comando e controle na Força Terrestre, fomentando a criação da Arma de 

Comunicações. Do mesmo modo, o incremento da motorização e a inserção de novos 

MEM fomentaram a criação do Quadro de Material Bélico. 

De acordo com Leite (2012) outra novidade de vulto foi a criação da Escola de 

Pará-quedistas em 26 de dezembro de 1945, sendo esta o núcleo inicial da criação da 

doutrina aeroterrestre no EB. Destaca-se que, diversos oficiais e sargentos brasileiros 

foram formados nas unidades paraquedistas norte-americanas durante as décadas de 

1950 e 1960, demonstrando a solidez da cooperação militar Brasil-EUA que remonta à 

FEB. 

Durante década de 1970, Dias (2004) relatou a transformação das Divisões de 

Infantaria, Cavalaria e Blindada em Divisões de Exército, com constituição variável, que 

é a estrutura mantida até os dias atuais. 

Diante do acima exposto, infere-se que, no tocante à organização, a DMT do EB, 

no pós-2ª GM, apresentou significativa evolução nas décadas de 1950 a 1970, 

fornecendo a estrutura necessária para disseminação da doutrina militar norte-americana 

no seio do EB. 

 

6.2 MATERIAL 
 

A utilização de MEM norte-americanos pela FEB despertaram a atenção do EB 

para a situação de defasagem tecnológica entre os meios existentes em nossa força e os 

meios mais modernos que foram disponibilizados. Dessa maneira, com o regresso dos 

nossos pracinhas, buscou-se a modernização imediata do material das unidades. 

Boaventura (2001) destacou a motorização das unidades brasileiras como 

necessidade básica atendida para assimilação da doutrina militar norte-americana. Neste 

sentido, o EB reduziu significativamente a utilização da tração animal e passou a utilizar 

viaturas especializadas para transporte de pessoal e material. 

Boaventura (2001), relatou, ainda, a importância do Acordo de Assistência Militar 

Brasil – EUA, que facilitou a importação de MEM norte-americanos que foram 
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fundamentais na disseminação da doutrina militar daquele país no EB. Neste viés, 

destaque especial para a aquisição de viaturas blindadas, dentre as quais destacaram-

se os CC M41A322 e as VBTP M-113, que equiparam a primeira Divisão Blindada 

brasileira. 

Leite (2012) destacou a alteração nos uniformes do EB, que aboliu o uso de 

talabartes, botas, esporas e da cobertura armada. A FEB utilizou uniformes inspirados no 

modelo norte-americano. Dessa maneira, os novos uniformes da EB foram 

confeccionados buscando uma maior adequação ao clima e à prática dos exercícios no 

campo. 

Dias (2004) destacou que os armamentos utilizados pela FEB foram adquiridos em 

grande quantidade para as equipar todo o EB. Neste sentido, foram adquiridos 

armamentos como os Fuzis Garand, morteiros e canhões, entre outros, facilitando a 

disseminação na doutrina norte-americana. 

Na década de 1970, Leite (2012) ressaltou o desenvolvimento da indústria bélica 

nacional. A criação da IMBEL agregou ao poder militar nacional, reduzindo a dependência 

tecnológica brasileira no campo das indústrias de defesa. 

Da análise da situação do material do EB, no pós-2ª GM, verifica-se que, 

ocorreu redução do hiato tecnológico em relação aos principais Exércitos do mundo, 

agregando capacidades relevantes ao EB. 

 

6.3 PREPARO 

 

O fim da participação brasileira na 2ª GM despertou a necessidade de disseminar 

os ensinamentos colhidos para os demais integrantes e unidades do EB. Neste sentido, 

segundo Boaventura (2001), as atividades de ensino e preparo foram pilares 

fundamentais para a difusão da doutrina norte-americana. Este mesmo autor, apontou o 

EME como grande coordenador desse processo de difusão da doutrina norte-americana. 

Leite (2012) destacou o papel fundamental dos integrantes da FEB como 

instrutores nas diversas escolas e espalhados nas unidades dos corpos de tropa, 

permitindo a difusão da doutrina e a adaptação aos novos MEM. 

Dias (2004) relatou que importantes reformulações foram realizadas na AMAN, na 

EsAO e na ECEME, absorvendo a concepção da guerra moderna e impulsionando a 

                                                
22 CC M41A3: carro de combate, modelo nº 4, ano 3, utilizado em manobras que requeiram poder de fogo, 
ação de choque e proteção blindada. 
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difusão da doutrina norte-americana no EB. 

Segundo Boaventura (2001), merece especial destaque a atuação do Cel Castello 

Branco na função de diretor de ensino da ECEME, ainda em 1945, introduzindo novo 

método de raciocínio para o estudo de situação e tomada de decisões – o trabalho de 

comando. Coube a este oficial iniciar o processo de modificação do pensamento militar 

calcado na defensiva, como pregava a doutrina francesa. 

Carvalho (2005) destacou a criação da ESG em meados de 1949. Esta escola foi 

criada sob orientação de veteranos da FEB e de assessores dos EUA, buscando replicar 

o modelo do National War College norte-americano. A ESG tinha como principal objetivo 

formular uma política de segurança nacional, ajustada ao desenvolvimento do país. 

Outro aspecto relevante foi a ampliação dos intercâmbios de oficiais e praças do 

EB no Exército dos EUA. Neste contexto, diversos militares brasileiros frequentaram os 

mais diversos cursos naquele país, facilitando a assimilação da doutrina norte-americano 

e aperfeiçoando os processos de ensino e instrução no EB. 

Carvalho (2005) relatou, ainda, que a especialização passou a prevalecer sobre a 

generalização, diminuindo o academicismo e levando-nos à criação da EsIE e de outros 

estabelecimentos de ensino. Este mesmo autor afirma que os norte-americanos 

exerceram influências altamente positivas na padronização dos programas de instrução 

e dos métodos de ensino e de instrução, nivelando e sistematizando os conhecimentos.  

De maneira geral, o EME considerou que o processo de difusão evoluiu 

relativamente rápido. Em meados de 1949, o entendimento era de que a difusão da nova 

doutrina havia atingido níveis razoáveis no EB. Ao longo da década de 1960, essa difusão 

prosseguiu de maneira satisfatória, permitindo a adaptação completa à nova doutrina. 

Leite (2012) afirmou que, na década de 1970, ocorreu a implantação do SIMEB, 

com a finalidade de aumentar o grau de operacionalidade das OM por meio da instrução 

padronizada e baseada na imitação do combate. 

Diante de todo supracitado a cerca das ações de preparo do EB após a 2ª GM, 

verificou-se a adaptação eficiente do sistema de preparo à doutrina militar norte-

americana, permitindo a difusão oportuna dos novos ensinamentos. 

 

6.4 EMPREGO 

 

Segundo Leite (2012), a 2ª GM apresentou ao mundo o caráter total da guerra, 

engajando todas as expressões do poder nacional das nações envolvidas no esforço de 
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guerra. Neste cenário, a participação da FEB no referido conflito despertou a necessidade 

do EB alinhar seus planos de emprego à um contexto maior, envolvendo um 

planejamento de mobilização nacional mais elaborado.  

Dias (2004) destacou a atuação da ESG no aperfeiçoamento dos planejamentos 

de mobilização militar. Estes passaram a ser mais meticulosos, abrangendo todas as 

expressões do poder militar. 

Dias (2004) destacou, ainda, a elaboração da primeira Diretriz de Mobilização 

Industrial, em meados de 1952, ampliando a capacidade operativa do EB por intermédio 

deste importante suporte. Além disso, em 1956, foi elaborado o Plano de Mobilização, 

gênese do SIMOBE. 

De acordo com Leite (2012), o maior reflexo no tocante ao emprego foi a completa 

adoção da doutrina norte-americana. Esta doutrina transformou os planos de emprego da 

Força Terrestre, que passaram a priorizar as manobras ofensivas. 

Leite (2012), relatou que criação da Escola de Pará-quedistas e sua evolução para 

Núcleo da Divisão Aeroterrestre, em 1952, agregou ao EB a capacidade de conduzir 

operações aeroterrestres, como o envolvimento vertical. 

Leite (2012) destacou, ainda, o desenvolvimento da doutrina de emprego conjunto 

das Forças Armadas como fruto da criação do Estado Maior das Forças Armadas. 

A criação da Divisão Blindada foi outro marco relevante na mudança da 

mentalidade de emprego da Força Terrestre. Essa tropa empregava o binômio infantaria-

carros importada das operações da FEB que contaram com apoio dos CC norte-

americanos, apoiada nas viaturas blindadas de transporte de pessoal e nos CC 

adquiridos no contexto do Acordo de Assistência Militar Brasil- EUA, agregando a 

capacidade de emprego do fogo e movimento23 com o poder de choque24 e a proteção 

blindada25. 

De acordo com Dias (2004), no plano interno, o EB foi empregado em operações 

reais de combate ao terrorismo e à subversão. Neste cenário, obteve destacado êxito no 

combate à guerrilha urbana e rural durante as décadas de 1960 e 1970. Destaca-se que 

este emprego possibilitou o desenvolvimento de uma doutrina própria de contra-guerrilha, 

                                                
23 Fogo e movimento é a tática militar ofensiva que emprega dois elementos: um para formar base de fogos, 
lançando fogo supressivo contra defesas inimigas e atraindo a atenção para sí, e outro para avançar sobre o 
oponente (BRASIL, 2017). 
24 Poder de choque é uma característica das tropas que utilizam viaturas blindadas por se valerem da impulsão 
advinda destes para avançar sobre o inimigo (BRASIL, 2018). 
25 Proteção blindada é outra característica das tropas que utilizam viaturas blindas por se valerem das couraças 
destes para proteger a tropa (BRASIL, 2018). 
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materializando importante evolução no emprego da força. 

Com a denúncia do Acordo de Assistência Militar Brasil-EUA, durante o governo 

do Gen Médici (1977), ofertou ao EB a possibilidade de iniciar o desenvolvimento de uma 

DMT própria, respeitando as peculiaridades nacionais. 

Diante do acima exposto, infere-se que, no tocante ao emprego, a DMT do EB, no 

pós-2ª GM, apresentou significativa evolução nas décadas de 1950 a 1970, baseada no 

amadurecimento institucional, na vocação ofensiva da doutrina norte-americana, no êxito 

no combate ao terrorismo e à subversão, nas capacidades agregadas pelos MEM 

adquiridos e novas unidades que foram criadas, elevando o nível de operacionalidade. 
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CONCLUSÃO 
 

A evolução da arte da guerra é alvo de estudos aprofundados nas escolas do 

Exército Brasileiro. Neste sentido, Boaventura (2001) afirmou que ao traçarmos a evolução 

da DMT no século XX, narramos de certa forma, a própria história do EB neste período. 

Dessa maneira, a participação da FEB na 2ª GM encontra-se inserida nesta realidade. 

De acordo com este contexto, este trabalho buscou verificar a evolução doutrinária 

do EB a partir da experiência na 2ª GM. Neste contexto, as experiências adquiridas na 2ª 

GM e no intercâmbio promovido pelo Acordo de Assistência Brasil – EUA balizaram o 

presente estudo. 

A determinação do objetivo geral conduziu à formulação da hipótese de estudo (H1), 

que considerou que a participação do EB na 2ª GM e o Acordo de Assistência Militar Brasil 

– EUA promoveram significativa evolução na DMT, e da hipótese nula (H0), que seria a 

negativa de H1. 

A pesquisa bibliográfica nos acervos da biblioteca da ECEME e de outros 

estabelecimentos de ensino superior, em livros, manuais, revistas especializadas, jornais, 

artigos, internet, monografias, teses e dissertações mostrou que: 

No tocante à organização, a DMT do EB, no pós-2ª GM, apresentou significativa 

evolução nas décadas de 1950 a 1970, implementando a articulação por Comandos 

Militares de Área que enquadravam as Divisões de Exército e as Brigadas, fornecendo a 

estrutura necessária para disseminação da doutrina militar norte-americana no seio do 

EB. Além disso, foram introduzidas inovações, como a Divisão Blindada, o Núcleo da 

Divisão Aeroterrestre, a Arma de Comunicações e o Quadro de Material Bélico. 

No tocante ao material, no pós-2ª GM, ocorreu evolução na DMT do EB por 

intermédio da redução do hiato tecnológico em relação aos principais Exércitos do 

mundo, por meio das aquisições de MEM norte-americanos como os CC M41 A3 e as 

VBTP M113, no contexto do Acordo de Assistência Militar Brasil – EUA, além dos 

materiais experimentados pela FEB nos campos da Itália, agregando capacidades 

relevantes à Força Terrestre.  

No tocante ao preparo, a DMT do EB, após a 2ª GM, apresentou adaptação 

eficiente à doutrina militar norte-americana, por meio da reformulação dos currículos das 

escolas militares, introduzindo os métodos de raciocínio para estudo de situação e 

tomada de decisões utilizado pela FEB nos campos da Itália. Além disso, a prevalência 

da especialização em detrimento da generalização na preparação dos combatentes, o 

incremento dos intercâmbios de oficiais e praças do EB no Exército dos EUA e a 
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implantação do SIMEB, contribuíram decisivamente para a difusão da desta nova 

doutrina.  

No tocante ao emprego, a DMT do EB, no pós-2ª GM, apresentou significativa 

evolução baseada no amadurecimento institucional, na vocação ofensiva da doutrina 

norte-americana, no êxito no combate ao terrorismo e à subversão, nas capacidades 

agregadas pelos MEM adquiridos e nas novas unidades que foram criadas, elevando o 

nível de operacionalidade da Força Terrestre.  

A análise dos resultados permitiu que esta pesquisa atingisse o seu objetivo geral 

de estudo. A rejeição da hipótese nula devido à relevância e expressividade das 

modificações na DMT brasileira a partir das experiências adquiridas na participação do 

EB nos campos da Itália e no intercâmbio promovido pelo Acordo de Assistência Brasil – 

EUA foi clara e evidente. Diante da pesquisa bibliográfica e das inferências apresentadas, 

percebeu-se que:  

 

“A participação do EB na 2ª GM e no Acordo de Assistência Militar Brasil – EUA 

promoveram significativa evolução na DMT brasileira.” 

 

Esta assertiva, que foi a Hipótese de Estudo Nr 1 (H1), reforça a importância da 

participação da FEB na 2ª GM no tocante ao desenvolvimento da expressão militar do 

poder nacional, por intermédio da atualização da DMT brasileira. Além disso, em que 

pese a perda de vidas humanas, a participação da FEB no supracitado conflito projetou 

o Brasil como ator de expressão no concerto das nações.  

A participação da FEB na 2ª GM fortaleceu a expressão militar do poder nacional, 

proporcionando relevante salto de qualidade na DMT brasileira. O alinhamento com a 

doutrina norte-americana e sua vocação ofensiva passou a balizar a Força Terrestre 

brasileira, reforçando os laços criados pelo emprego combinado da FEB com as tropas 

norte-americanas nos campos da Itália.  

Finalmente, baseado no presente estudo, infere-se que a participação do EB na 2ª 

GM é um dos momentos de destaque na história desta instituição, induzindo a evolução 

e a modernização de maneira relevante.  
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