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RESUMO 

 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL PARA A ARTE DA 

GUERRA NO ÂMBITO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

AUTOR: Marcos Pinheiro Esteves 

ORIENTADOR: Cap Raphael Cavalieri Nardi de Souza  

 

 

Este trabalho tem por finalidade apresentar como a participação do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial contribuiu para o desenvolvimento do Exército Brasileiro (EB), elencando as 

melhorias que a guerra trouxe para a sua estrutura, doutrina e material relacionados ao 

emprego militar. Antes da guerra, o Exército Brasileiro encontrava-se defasado em relação 

aos exércitos mais avançados daquela época e, além disso, não havia uma grande preocupação 

quanto à sua preparação organizacional. Porém, o ingresso do Brasil na guerra, com o envio 

da Força Expedicionária Brasileira à Itália, foi o marco da mudança dessa situação, 

fornecendo subsídios para que o EB evoluísse sobremaneira durante o conflito e no período 

pós-guerra. Através desta pesquisa foi possível demonstrar que a participação do EB na 

Segunda Guerra Mundial foi extremamente benéfica para a sua própria evolução. 

 

Palavras-chave: Segunda Guerra Mundial. Força Expedicionária Brasileira. Exército 

Brasileiro. Contribuição. Arte da Guerra. 
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ABSTRACT 

 

THE CONTRIBUTION OF THE SECOND WORLD WAR TO THE ART OF WAR IN 

THE CONTEXT OF THE BRAZILIAN ARMY 
 

 

AUTHOR: Marcos Pinheiro Esteves 

ADVISOR: Cap Raphael Cavalieri Nardi de Souza 

 

 

This paper aims to present how Brazil's participation in World War II contributed to the 

development of the Brazilian Army (EB), by listing the improvements that the war brought to 

its structure, doctrine and material related to military employment. Before the war, the 

Brazilian Army was outdated in comparison to the more advanced armies of that time and, 

moreover, there was not a great concern about its organizational preparation. However, 

Brazil's entry into the war, with the deployment of the Brazilian Expeditionary Force to Italy, 

was the milestone in changing this situation, providing the basis for EB to evolve significantly 

during the conflict and in the post-war period. By means of this research it was possible to 

demonstrate that the participation of Brazilian Army in the Second World War was extremely 

beneficial for its own evolution. 

 

 

Keywords: Second World War. Brazilian Expeditionary Force. Brazilian Army. 

Contribution. Art of War. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Felipe Castanhari (2017), após o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, a 

Europa encontrava-se destruída e a Alemanha, perdedora, foi obrigada a assinar o Tratado de 

Versalhes que impôs que ela pagasse um valor de 6,6 bilhões de libras aos países vencedores e 

limitou seu Exército ao efetivo de 100 mil homens, além de desanexar alguns territórios de 

sua posse, medidas que acabaram com a economia e poder bélico do país e causaram um 

grande sentimento de mágoa entre o povo alemão. A classe baixa alemã, que englobava 

praticamente toda a sua população, se identificou com os ideais do Partido Nacional Socialista 

Alemão dos Trabalhadores (NSDAP), grupo liderado por Adolf Hitler, que prometia a 

recuperação econômica do país e o boicote às determinações do Tratado de Versalhes. 

Alguns anos depois, a economia na Europa, voltava a se reestruturar, até que, em 

1929, ocorreu a quebra da bolsa de valores norte-americana, fato esse que causou enorme 

desemprego e, por consequência, pobreza nos Estados Unidos da América (EUA). A crise 

econômica nos EUA rapidamente se tornou mundial, pois naquela época diversos países, 

principalmente da Europa, dependiam da economia estadunidense, que era a maior do mundo 

desde o fim da Primeira Guerra. Essa crise ficou conhecida como a Grande Depressão. 

A miséria e a instabilidade política somados ao surgimento do comunismo na União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), liderada por Josef Stalin, construíram o cenário 

perfeito para a ascensão do partido nazista na Alemanha, que rapidamente assumiu o poder 

através de manifestações políticas violentas, com Adolf Hitler na posição de Chanceler da 

Alemanha. Isso ocorreu de maneira semelhante na Itália, que também se viu dominada por um 

partido totalitário de direita, o Partido Fascista, com Benito Mussolini na posição de Primeiro 

Ministro. 

Após tomar sua posição de líder absoluto da Alemanha, Hitler começou a investir na 

sua indústria bélica e Forças Armadas, cumprindo sua promessa de renegar o Tratado de 

Versalhes, saiu da Liga das Nações, organização antecessora da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e se aliou à Itália e Japão, cujos interesses eram semelhantes – lutar contra o 

comunismo e conquistar territórios. Feito isso, Hitler iniciou sua busca pelo que ele 

denominava de ‘’espaço vital’’ e anexou territórios que eram a favor do Nazismo, como a 

Áustria, e conquistou outros utilizando a força, contrariando as determinações da Liga das 

Nações. 

O estopim se deu quando Hitler invadiu a região da Polônia chamada Danzig, com o 

objetivo de ligar a Alemanha à Prússia Oriental, causando o total descontentamento da 
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Inglaterra e França, que declararam guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra 

Mundial. 

A Segunda Guerra Mundial foi travada entre dois grupos: Os Aliados, constituídos 

pela Inglaterra, França, China, EUA e, mais tarde, URSS e o Eixo, constituído pela Alemanha, 

Itália e Japão.  

O Brasil a princípio não se envolveu na guerra, pois se relacionava comercialmente 

com países dos Aliados e do Eixo. Porém os EUA começaram a pressionar o Brasil para que 

se posicionasse contra os países do Eixo, até que Getúlio Vargas, presidente do Brasil na 

época, rompeu relações diplomáticas com os países do Eixo e autorizou a instalação de bases 

aéreas americanas no nordeste do país em troca de investimento nas indústrias brasileiras. 

Após ataques submarinos de países do Eixo a navios mercantes brasileiros em 

retaliação à ruptura das relações diplomáticas com estes países, o Brasil não viu alternativa 

que não entrar na guerra de forma integral, enviando assim, tropas para o Teatro de 

Operações na Itália, que atuaram em cooperação com as tropas aliadas e contribuíram de 

forma decisiva para a vitória sobre o Eixo.  

Durante o conflito, o Exército Brasileiro (EB), representado pela Força 

Expedicionária Brasileira (FEB), colheu muitos ensinamentos que geraram consequências 

positivas, resultando em amplo desenvolvimento e aprimoramento da Arte da Guerra. 

As mudanças na doutrina do EB após a guerra foram profundas, afinal, o Brasil 

deveria estar preparado para defender sua soberania frente à um mundo de ameaças 

imprevisíveis e, com a experiência adquirida na Itália, ficou evidente que haviam déficits no 

preparo de nossas tropas. O foco dessas mudanças foi direcionado para o preparo material, 

pessoal e doutrina. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar como a Segunda Guerra Mundial contribuiu para a Arte da Guerra no âmbito 

do Exército Brasileiro. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

Realizar uma retrospectiva histórica a respeito da Segunda Guerra Mundial e da 

participação do Brasil na mesma; 

Analisar as consequências da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial para 

o Exército Brasileiro. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O tema que será abordado está inserido na área da história, atentando-se para os 

aspectos metodológicos e teóricos. 

A pesquisa tem a proposta de analisar a influência da Segunda Guerra Mundial para o 

Exército Brasileiro. 

Sendo assim, a pesquisa será do tipo bibliográfica para buscar compreender como a 

participação do Exército Brasileiro na guerra contribuiu para a sua evolução. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA  

 

Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido sobre o 

tema deste trabalho, foram pesquisados os principais autores que abordam o assunto, dentre 

eles: Alexandre Carrion, que aborda em sua monografia ‘’A Participação do Brasil na 

Segunda Guerra Mundial: Consequências e Contribuições para a Evolução do Exército 

Brasileiro’’ sobre a contribuição da participação da Força Expedicionária Brasileira na 

Segunda Guerra Mundial para a evolução do Exército Brasileiro como um todo, citando 

diversos benefícios que o fato proporcionou; Coronel Macedo Carvalho, que aborda sobre as 

consequências da Segunda Guerra Mundial para o Brasil em seu artigo ‘’Consequências e 

Reflexos da Participação da FEB na Segunda Guerra Mundial’’; e Adriana Bellintani que, na 

sua tese ‘’O Exército Brasileiro e a Missão Militar Francesa: instrução, doutrina, organização, 

modernidade e profissionalismo (1920-1940)’’, aborda bastante sobre a situação do Exército 

Brasileiro antes da Segunda Guerra Mundial, que ainda seguia a doutrina militar francesa, 

defensiva, sobrepujada na guerra, e possuía um grande atraso na questão material, que foi 

evidenciado com a entrada no conflito. 

 

2.2 REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 

 

O seguinte questionamento direcionou a pesquisa: Como a Segunda Guerra Mundial 

contribuiu para a Arte da Guerra no âmbito do Exército Brasileiro?   

Partindo da hipótese de que a Segunda Guerra Mundial contribuiu para a evolução do 

Exército Brasileiro, foi buscado apresentar o contexto histórico em que se deu a participação 

do Brasil na guerra, o seu desenrolar e, principalmente, suas consequências.  
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Nosso objetivo é analisar a contribuição da Segunda Guerra Mundial para a Arte da 

Guerra no âmbito do Exército Brasileiro, realizando uma retrospectiva histórica a respeito da 

guerra e da participação do Brasil na mesma e, principalmente, analisando as consequências 

dessa participação para o Exército Brasileiro. 

Com a intenção de operacionalizar a pesquisa, foi adotada a seguinte metodologia: 

Primeiramente, foi feita uma pesquisa bibliográfica visando obter base teórica para 

discorrer sobre o assunto. Nessa pesquisa inicial foram analisados trabalhos e artigos 

publicados relacionados à Segunda Guerra Mundial e à participação do Brasil na guerra, que 

serviu como sustentação ao trabalho para que se obtivesse uma conclusão sobre o assunto e 

fosse realizada a retrospectiva histórica, que é um dos objetivos específicos do trabalho. 

Em seguida, foi pesquisado em relação à participação do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial, buscando identificar suas consequências para o Exército Brasileiro e descrever 

como essas consequências contribuíram para a sua evolução, com a finalidade de obter algo 

conclusivo, que atinja os objetivos do trabalho e responda ao problema citado no mesmo. 
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3 RETROSPECTIVA HISTÓRICA E CONSEQUÊNCIAS DA PARTICIPAÇÃO DO 

BRASIL NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL PARA O EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

3.1 SITUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO ANTES DA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL 

 

O Exército Brasileiro, segundo Alexandre Carrion (2010), estava passando por 

grandes mudanças após a Primeira Guerra Mundial, não só na questão material, mas 

principalmente na sua doutrina. Isso ocorreu com a vinda de especialistas europeus na arte 

militar, a chamada Missão Militar Francesa (MMF), que se manteve entre 1919 e 1940. 

A MMF introduziu nos militares brasileiros, principalmente nos oficiais, o apreço 

pelos estudos militares, o que não ocorria antes. Segundo Adriana Bellintani (2009), desde o 

período colonial até a chegada da MMF, prevaleceu o pensamento positivista como base 

doutrinária do EB, que dava muito mais importância ao ensino acadêmico face ao ensino 

militar, e uma política governamental de pouco interesse na área militar, tendo como 

consequência o total despreparo das tropas brasileiras para a guerra. Sobre isso, Adriana 

Bellintani (2009) declara: 

 

A falta de preparo da força de terra pode ser comprovada, em vários momentos, tais 

como a Revolução Federalista de 1893-1895, a Revolta da Armada de 1893-1894, e 

Canudos, de 1896-1897. Logicamente, essa carência de profissionalização não se 

deve apenas ao pensamento positivista dos líderes militares no período, que os 

aproxima das ciências exatas e os afasta das ciências bélicas. A política 

governamental é igualmente responsável pelo descrédito e esquecimento das forças 

militares no país. 

Os baixos soldos, a falta de escolas, a carência de instrutores competentes no 

preparo militar, a ausência de material bélico moderno em funcionamento e as 

péssimas condições de infra-estrutura são outros motivos para a decadência da 

estrutura militar nacional e internacional do Brasil. Esse contexto, torna emergencial 

a resolução da questão instrucional, pois a continuidade do ensino positivista, ao 

acarretar a ausência de espírito militar nas escolas e nos alunos lá adestrados, cria 

um círculo constante de despreparo para a vida militar. (p. 66) 

 

Segundo Alexandre Carrion (2010), a modernização do ensino militar ocorreu nas 

diversas escolas da época, como a Escola de Comando e Estado-Maior, a de Aperfeiçoamento 

de Oficiais e a Escola Militar do Realengo, devido ao conhecimento trazido pelos instrutores 

franceses. O que refletiu em benefícios para os Corpos de Tropa, que tiveram acesso à nova 

doutrina através da sua retransmissão por parte dos oficiais formados nessas escolas.  
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O EB se assemelhou ao Exército Francês quanto à organização das Armas e Serviços e 

quanto à doutrina que empregara e aperfeiçoara na Primeira Guerra Mundial, utilizando-se do 

método racional para resolver questões táticas e desenvolver linhas de ação. Além disso, a 

MMF deixou grande quantidade de livros e manuais militares para o estudo. 

O fim da MMF se deu quando a Alemanha conquistou a França, utilizando-se da 

Guerra Relâmpago, tática ofensiva que deixou a tática defensiva francesa sem chances de 

vitória, o que revelou que a doutrina francesa, que havia sido totalmente incorporada pelo EB, 

era obsoleta, e que o Brasil continuava despreparado para uma possível guerra. 

 

3.2 ENTRADA DO BRASIL NA GUERRA 

 

Segundo Filipe Figueiredo (2018), em 28 de janeiro de 1943 Getúlio Vargas, 

presidente do Brasil e Franklin Delano Roosevelt, presidente dos EUA, se encontraram para 

determinar como seria a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, criando assim a Força 

Expedicionária Brasileira. Porém a FEB só entrou efetivamente na guerra um ano e meio 

depois de sua criação, por questões políticas e operacionais. 

As questões políticas são resumidas à incerteza quanto ao emprego e efetivo que seria 

utilizado das tropas brasileiras na guerra. Houve grande divergência de ideias até que se 

chegasse à decisão de enviar a FEB para o teatro de operações da Itália, tendo sido levantada 

até a hipótese de não empregá-la no combate, mas na guarda de territórios já conquistados na 

África ou simplesmente não enviá-la. Quanto ao efetivo, Eurico Gaspar Dutra, Ministro da 

Guerra do Brasil na época, propôs que a FEB deveria ter 100 mil homens, enquanto Henry L. 

Stimson, Secretário de Guerra dos EUA, defendia que o envio desse efetivo seria de difícil 

logística e que deveria ser dada prioridade aos soldados americanos para que esses 

adquirissem experiência de combate. 

Quanto à questão operacional, pode-se citar a falta de preparo material e a doutrina 

militar obsoleta deixada pela MMF, citada no capítulo anterior. Essa falta de preparo era 

agravada pelo fato da guerra já estar em curso nesse momento, o que causava uma evolução 

muito rápida das técnicas, armamentos e equipamentos militares.  

Após esse período de indecisão, foi decidido que a FEB atuaria no teatro de operações 

da Itália, auxiliando as tropas aliadas que se encontravam lá, contra as tropas nazistas que 

dominavam o país, mas para isso os EUA seriam responsáveis por preparar as tropas 

brasileiras, tornando a FEB apta a entrar no conflito. 
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Essa preparação se deu com o intercâmbio de oficiais brasileiros e americanos e o 

envio de material bélico moderno ao Brasil. Os oficiais brasileiros foram aos EUA com o 

objetivo de aprender a doutrina americana, ao mesmo tempo em que oficiais americanos 

foram para o Brasil instruir os oficiais e praças quanto às novas táticas militares adotadas na 

guerra pelos EUA. Além disso, os EUA enviaram centenas de peças de artilharia e vários 

veículos e carros de combate para o EB. 

Ao final de toda a preparação e adestramento da FEB, ela foi enviada para a Itália com 

o efetivo de aproximadamente 25 mil homens, formando a 1º Divisão Brasileira do Exército, 

que fazia parte do 4º Corpo do Exército dos Estados Unidos do 5º Exercito dos Estados 

Unidos. 

 

3.3 ATUAÇÃO DA FEB NO TEATRO DE OPERAÇÕES DA ITÁLIA 

 

Segundo Filipe Figueiredo (2018), a atuação da FEB em combate na Segunda Guerra 

Mundial durou 7 meses, iniciando em 6 de novembro de 1944, após os 5 escalões 

desembarcarem em Nápoles, no sul da Itália. 

Segundo Anderson L. Salafia ([20--?]), a FEB tinha como missão romper a ‘’Linha 

Gótica’’, que consistia na última linha de defesa nazista na Itália antes de entrar em território 

alemão. Para isso, os pracinhas (apelido dado aos soldados da FEB) teriam que marchar até o 

norte da Itália. 

O batismo de fogo dos pracinhas se deu nas cidades de Massarosa, Camaiore e Monte 

Prano, ocasião em que a FEB as libertou. Após isso, combateu na região dos Apeninos, onde 

enfrentaram baixíssimas temperaturas e neve. 

Após a Conferência do Passo de Futa, em 30 de outubro de 1944, na qual participou o 

General Mascarenhas de Morais e foi presidida pelo General Mark Clarck, foi determinado 

que a FEB seria responsável por conquistar Monte Castelo, região fortemente defendida pelas 

tropas nazistas e de grande importância estratégica. 

No ataque a Monte Castelo, a FEB falhou nas três primeiras investidas, devido às 

baixas temperaturas e a falta de adestramento da tropa, porém, após as temperaturas 

amenizarem, os pracinhas fizeram sua quarta investida, obtendo êxito e conquistando Monte 

Castelo. 

Em abril de 1945 todas as forças aliadas foram mobilizadas para uma última ofensiva 

contra as tropas nazistas remanescentes, que já estavam fatigadas. Essa operação foi chamada 

de Ofensiva da Primavera, na qual a FEB teria o papel de conquistar Montese, com o objetivo 
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de abrir caminho ao 5º Exército dos Estados Unidos e 8º Exército Britânico para o Vale do 

Rio Pó. A FEB combateria sem o apoio de tropas aliadas, utilizando sua Infantaria, Cavalaria 

e Artilharia de forma integrada. 

A conquista de Montese foi a batalha mais sangrenta da qual o Brasil participou após a 

Guerra do Paraguai, com 430 baixas brasileiras. Nesse conflito as tropas brasileiras tiveram o 

primeiro contato com o difícil combate em área edificada, que facilitou a resistência alemã, 

porém não foi suficiente para deter os pracinhas, que venceram a batalha, avançando de casa 

em casa até a total conquista da cidade. 

Montese foi a última batalha de importância que a FEB travou na Segunda Guerra 

Mundial, tendo encerrado sua campanha em 2 de maio de 1945 com o total de 443 baixas e 

3000 feridos. A FEB enfrentou 9 divisões nazistas e 3 divisões italianas, obteve 20 vitórias em 

combate e fez 14779 prisioneiros de guerra. 

Após a vitoriosa campanha da FEB, ela retornou ao Brasil com grande experiência e 

conhecimento militar adquiridos, porém isso não foi aproveitado. Sobre isso, Anderson L. 

Salafia ([20--?]) declara: 

 

Com o fim da guerra na Europa, os expedicionários brasileiros foram convidados 

para comporem uma força de ocupação na Áustria, convite prontamente recusado 

pelo governo Vargas, que se empenhou em trazer de volta e desmobilizar o mais 

rapidamente possível a FEB, ofuscando os feitos desta no combate a regimes 

totalitaristas com os quais seu governo guardava muitas semelhanças. 

 

Figura 1 – Conquista de Montese 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.eb.mil.br/a-conquista-de-montese>. Acesso em: 21 mai. 

2019. 

http://www.eb.mil.br/a-conquista-de-montese
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3.4 MUDANÇAS CONJUNTURAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO APÓS A SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL 

 

Após a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, muitas mudanças 

ocorreram na conjuntura que cercava o Exército Brasileiro. Segundo Alexandre Carrion 

(2010), o êxito na guerra alcançado pela FEB gerou a admiração do povo brasileiro, o que 

resultou numa maior participação dos militares em momentos importantes da história 

brasileira, como a queda do Estado Novo e a Revolução de 1964. 

O Brasil tornou-se um país de relevância para o resto do mundo, tendo participação 

ativa em grandes decisões mundiais, como a criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU) para substituir a Liga das Nações. 

A grande distância que havia entre oficiais e praças foi encurtada devido à convivência 

na guerra que gerou fortes vínculos entre os dois círculos hierárquicos. O resultado disso foi 

uma maior coesão entre os militares do EB, apesar da flexibilização da disciplina militar. 

Além disso, os militares em geral começaram a interagir mais no meio civil, quebrando o 

isolamento da classe militar em relação à sociedade. 

O Brasil e os EUA estreitaram relações, criando um acordo de cooperação militar, a 

Comissão Militar Mista Brasil - Estados Unidos de 1952, que auxiliou na modernização das 

Forças Armadas brasileiras. 

Sobre os aspectos conjunturais pós-guerra, Luiz P. M. Carvalho (2005) afirma: 

 

A imagem do militar cresceu no âmbito da sociedade, ganhando o merecido respeito 

da Nação resultante do elogiado desempenho face a experimentados e determinados 

combatentes. O soldado brasileiro recuperou a auto-estima conquistada nos campos 

de batalha sul-americanos em defesa da Pátria. 

Antes da Guerra, a imagem do Brasil era a de um país continental subdesenvolvido, 

inexpressivo, fonte inesgotável de matérias-primas, foco da ambição internacional. 

A FEB projetou o Brasil no exterior sobremaneira [...]. 

Um ambiente menos rígido e tolerante prevaleceu na convivência da caserna, 

rompendo o isolamento social decorrente do nível cultural, do padrão de vida e 

valores da gente fardada. (p. 64) 

 

3.5 MUDANÇAS NA ESTRUTURA E DOUTRINA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial revelou que o Exército Brasileiro 

se encontrava ultrapassado e necessitava de mudanças na sua doutrina e na sua estrutura, de 

forma que os conhecimentos adquiridos na guerra pudessem ser aplicados e transmitidos a 

todo o EB. Como resultado disso, houve mudanças na organização das Forças Armadas e do 
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EB em particular, e a criação e aprimoramento de escolas e centros de instrução com a 

finalidade de expandir a nova doutrina. 

 

3.5.1 Criação da Força Aérea Brasileira e divisão das Forças Armadas 

 

Antes da Segunda Guerra Mundial, os aviões que o Brasil tinha a disposição eram 

divididos entre o Exército e a Marinha para auxiliar essas Forças. Porém a iminente entrada 

do Brasil na guerra exigiu a criação de uma nova Força que centralizasse os meios aéreos para 

cumprir missões exclusivas à ela. Devido à isso, em 20 de janeiro de 1941, Getúlio Vargas, 

através do Decreto-Lei Nº 2.961, criou o Ministério da Aeronáutica e as Forças Aéreas 

Nacionais, que mais tarde, com o Decreto-Lei Nº 3.302, passaria a se chamar Força Aérea 

Brasileira, e ordenou que todas as aeronaves militares do Exército e Marinha fossem 

transferidas para a nova Força, que teria a missão de patrulhar o litoral brasileiro e, mais tarde, 

iria à Itália lutar contra as forças do Eixo. (FORÇA AÉREA BRASILEIRA, 2016) 

Após a guerra, as Forças Armadas seriam oficialmente divididas, assim como suas 

atribuições na defesa da pátria, e seriam subordinadas à um órgão único. Sobre isso, 

Alexandre L. M. Carrion (2010) afirma: 

 

Em abril de 1946, as Forças Armadas foram divididas, por um decreto presidencial 

em Exército, Marinha e Aeronáutica. A essas Forças foi atribuída a missão comum, 

em tempo de paz, de preparar a mobilização militar e manter a ordem legal; em 

tempo de guerra, proteger as realizações da mobilização total e executar as 

operações de guerra. Como chefe supremo dessas Forças, foi designado o presidente 

da República, auxiliado pelo Conselho de Segurança Nacional e pelo Estado-Maior, 

depois denominado Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA). Esse órgão teve um 

arcabouço misto, destinado a preparar as decisões relativas à organização e ao 

emprego em conjunto das Forças Armadas, tendo em vista o estabelecimento de um 

plano de guerra. (p. 28) 

 

3.5.2 Criação da Escola de Instrução Especializada (EsIE) 

 

O Centro de Instrução Especializada (CIE) foi criado em 30 de junho de 1943 com o 

objetivo de formar especialistas para comporem a Força Expedicionária Brasileira. Mais de 

18.000 homens foram treinados pelo centro para irem à guerra, onde colocaram seus 

ensinamentos em prática. Após a vitória das forças Aliadas, o CIE se tornou a Escola de 

Instrução Especializada (EsIE), por meio do Decreto-Lei Nº 788 de 21 de agosto de 1945, 

com a missão de aperfeiçoar e especializar os quadros formados de oficiais e sargentos. Esse 

decreto também reorganizou os Cursos da escola e criou novos programas de instrução. 
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A EsIE foi a primeira escola do Exército a utilizar um método de instrução baseado 

nos conhecimentos psicopedagógicos mais modernos da época, revolucionando o ensino 

militar. Hoje a EsIE ministra cursos e estágios de habilitação, especialização e extensão para 

oficiais, subtenentes e sargentos do Exército Brasileiro, Forças Singulares, Forças Auxiliares 

e nações amigas, através de suas Seções de Ensino de Logística, Conhecimentos Gerais e 

Meios Auxiliares, Defesa Química Biológica e Nuclear, Observação Aérea, Engenharia, 

Criminalística e Quadro Auxiliar de Oficiais. (ESIE, 2016) 

 

Figura 2 – Desfile na EsIE 

 

Fonte: Disponível em: <https://twitter.com/cmdocml/status/1044719412975206400>. Acesso 

em: 21 mai. 2019. 

 

3.5.3 Criação da Escola de Sargentos das Armas (EsSA) 

 

Segundo Alexandre L. M. Carrion (2010), a Segunda Guerra Mundial evidenciou a 

necessidade da boa formação dos comandantes de pequenas frações como os grupos de 

combate, e para isso seria indispensável a criação de uma escola de formação focada nos 

sargentos. Essa escola seria criada e chamada de Escola de Sargentos das Armas (EsSA). Em 

relação a isso, Alexandre L. M. Carrion (2010) declara: 

https://twitter.com/cmdocml/status/1044719412975206400
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O Brasil não contava com uma escola de formação de sargentos ao entrar em 

combate na II GM. Os combates nos gélidos campos italianos mostraram a bravura 

dos soldados brasileiros, surgindo, dentre eles, heróis como o Sgt Max Wolff Filho. 

Com o intuito de formar o futuro sargento brasileiro, foi criada a EsSA no dia 21 de 

agosto de 1945, por meio do Decreto Nº 7.888, logo após o termino da II GM, 

originada da antiga Escola de Sargentos de Infantaria, oferecendo os cursos de 

formação de sargentos nas Armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia e de 

Engenharia. 

Em seu início ocupou parte das instalações da antiga Escola Militar do Realengo, na 

cidade do Rio de Janeiro, sede anterior da atual Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN), transferida para Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro. 

Sua primeira turma foi formada já em Dezembro de 1946. 

Em 5 de dezembro de 1949, foi assinado o Decreto número 27.543, que transferiu a 

sede da EsSA, do Realengo para a cidade de Três Corações, no estado de Minas 

Gerais. A transferência da EsSA foi realizada em 1950, permanecendo em Três 

Corações até os dias atuais. A Escola mantém sua missão original derivada dos 

ensinamentos da II GM: Formar o 3° Sgt combatente das Armas, líder das pequenas 

frações e elo fundamental entre o comando e a tropa. (p. 29) 

 

Figura 3 – Portão da Escola de Sargentos das Armas 

 

Fonte: Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Sargentos_das_Armas#/media/Ficheiro:01_-

_Port%C3%A3o_das_Armas_(foto).jpg>. Acesso em: 21 mai. 2019. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Sargentos_das_Armas#/media/Ficheiro:01_-_Port%C3%A3o_das_Armas_(foto).jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Sargentos_das_Armas#/media/Ficheiro:01_-_Port%C3%A3o_das_Armas_(foto).jpg
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3.5.4 Criação da Escola Superior de Guerra (ESG) 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, um ambiente de grande instabilidade geopolítica se 

criou no mundo, que ficou dividido em dois blocos rivais, o bloco capitalista, liderado pelos 

Estados Unidos da América, e o bloco socialista, liderado pela União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS). Esses dois países buscavam a hegemonia política, econômica e 

militar, iniciando uma corrida armamentista e tecnológica que colocou o mundo sob o risco de 

uma guerra nuclear. Esse conflito indireto foi chamado de Guerra Fria, e deixou países como 

o Brasil, que não possuía uma estrutura de proteção estratégica plenamente desenvolvida nem 

uma sociedade que se preocupava com temas como soberania nacional e integridade 

territorial, preocupados quanto a essas questões. 

Foi nesse contexto que, em 20 de agosto de 1949, foi criada a Escola Superior de 

Guerra (ESG), através da iniciativa de brasileiros como o Marechal Salvador César Obino, 

que, após a Segunda Guerra Mundial, estudou na National War College, nos Estados Unidos, 

e trouxe os conhecimentos necessários para criar a ESG, escola que teria a missão de reunir a 

elite pensante do país para desenvolver métodos de planejamento próprio capazes de 

transformar o Brasil numa grande potência capaz de proteger sua soberania, suas riquezas e 

seu povo face às possíveis ameaças do mundo. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014) 

 

Figura 4 – Escola Superior de Guerra 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.defesanet.com.br/defesa/noticia/16483/Escola-Superior-

de-Guerra--65-anos-dedicados-ao-pensamento-sobre-Defesa-no-Brasil-/>. Acesso em: 22 

mai. 2019. 

 

http://www.defesanet.com.br/defesa/noticia/16483/Escola-Superior-de-Guerra--65-anos-dedicados-ao-pensamento-sobre-Defesa-no-Brasil-/
http://www.defesanet.com.br/defesa/noticia/16483/Escola-Superior-de-Guerra--65-anos-dedicados-ao-pensamento-sobre-Defesa-no-Brasil-/
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3.5.5 Criação da Brigada de Infantaria Paraquedista e Centro de Instrução 

Paraquedista 

 

Com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, houve uma maior 

preocupação com o aperfeiçoamento das tropas brasileiras. E foi nesse contexto que, em 

1944, o Capitão Roberto de Pessôa e outros 46 militares selecionados por ele foram enviados 

à Fort Benning, nos Estados Unidos, para realizar o curso de paraquedismo americano 

chamado de airborne course. E foi a partir dos conhecimentos adquiridos no curso que, no dia 

26 de dezembro de 1945, por meio do Decreto-Lei 8.444, a Escola de Paraquedistas foi criada 

no Brasil, com o objetivo de formar os paraquedistas militares brasileiros. 

O Cap Roberto de Pessôa, apesar de ser o maior responsável pela criação da Escola de 

Paraquedistas, não pôde assumir o comando da unidade, pois ainda não possuía o curso de 

Estado-Maior. Devido à isso, a função foi passada ao Coronel Nestor Penha Brasil, militar 

que fez parte da Força Expedicionária Brasileira, função essa que desempenhou por quase 

nove anos, o que lhe rendeu uma homenagem após sua morte em 1964, na qual seu nome foi 

agregado à escola, que passou a se denominar Centro de Instrução Paraquedista General 

Penha Brasil. (VIANA, 2016) 

O crescimento da Escola de Paraquedistas fez com que, em 1953, ela se transformasse 

em Núcleo da Divisão Aeroterrestre. Com a adoção das Brigadas pelo Exército Brasileiro em 

1969, foi então criada a Brigada Aeroterrestre, que dois anos depois passaria a se denominar 

Brigada Paraquedista e, em 1985, finalmente Brigada de Infantaria Paraquedista. (CARRION, 

2010) 

 

Importante por sua mobilidade estratégica, a Bda Inf Pqdt é essencial para a 

articulação do EB no imenso território brasileiro, contanto para isso com o apoio 

imprescindível da Força Aérea Brasileira (FAB). Pode-se concluir que os 

ensinamentos adquiridos com a II GM e a ação de bravos soldados brasileiros, como 

o Gen De Pessoa, no período pós-guerra, foram essenciais na criação e na 

manutenção da Bda Inf Pqdt, atualmente, uma das principais peças de manobra 

estratégicas do EB. (CARRION, 2010, p. 33) 
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Figura 5 – Centro de Instrução Pára-quedista General Penha Brasil 

 

Fonte: Disponível em: <https://business.google.com/website/centro-de-instrucao-

paraquedista-general-penha-brasil>. Acesso em: 22 mai. 2019. 

 

3.5.6 Criação da Arma de Comunicações 

 

Segundo Alexandre L. M. Carrion (2010), antes da Segunda Guerra Mundial, as 

comunicações eram de responsabilidade da Arma de Engenharia. Para a entrada do Brasil na 

guerra foi criada a 1º Companhia de Transmissões, que comporia a FEB e teria a função de 

realizar atividades de comunicações exclusivamente. A partir desse momento maior 

relevância foi dada pelo Exército Brasileiro a esse serviço, que recebeu grande investimento 

com a aquisição de novos equipamentos e desenvolvimento de sua doutrina durante e após a 

guerra. Devido à isso, em 1956, a Arma de Comunicações foi criada oficialmente, com a 

missão de instalar, explorar e manter as ligações entre todos os escalões do EB. 

 

Em 1919, a Missão Militar Francesa contribuiu para a modernização e para a 

reorganização das tropas brasileiras, implementando um sistema de comunicações 

eficiente e alinhado ao cenário bélico da época. A doutrina proposta pela Missão 

Francesa foi largamente empregada até 1935, quando teve início a reorganização na 

Arma de Engenharia, que resultou na criação das Companhias de Transmissões. 

Por ocasião do emprego da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na 2ª Guerra 

Mundial, a 1ª Companhia de Transmissões foi responsável por manter as ligações da 

tropa brasileira. A necessidade de especialização do apoio de comunicações foi 

evidente, impulsionada pela existência de especialistas de comunicações em outros 

exércitos, como o alemão, o britânico e o americano. 

Consequentemente, a portaria n° 657, de 09 de outubro de 1954, determinou a 

criação, na AMAN, da Seção de Comunicações do Corpo de Cadetes, organizada em 

1955. Com a Lei n° 3.654 de 04 de novembro de 1959, foi oficialmente criada a 

Arma de Comunicações, dando também origem ao atual Curso de Comunicações da 

AMAN, ao qual foi atribuída a nobre missão de formar os oficiais integrantes da 

Arma de Comunicações. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2018) 

https://business.google.com/website/centro-de-instrucao-paraquedista-general-penha-brasil
https://business.google.com/website/centro-de-instrucao-paraquedista-general-penha-brasil
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3.5.7 Criação do Quadro de Material Bélico e da Escola de Sargentos de Logística 

 

A partir da chegada dos primeiros blindados ao Brasil, em 1921, ocorreu a primeira 

iniciativa de implantação da motomecanização, marcada pela criação da Companhia de 

Carros de Assalto, porém as estradas precárias do país e o receio da Cavalaria de trocar os 

cavalos pelos blindados, na época, causaram a desativação da Companhia.  

Em 25 de maio de 1938, o Aviso nº 400 previu a criação da Subunidade Escola 

Motomecanizada e de um centro de instrução, que futuramente passou a ser o Centro de 

Instrução de Motorização e Mecanização (CIMM). 

A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial teve como consequência a adoção da 

doutrina norte-americana e a aquisição de carros de combate americanos, o que exigiu a 

adequação do CIMM para tornar militares aptos a empregar os novos carros de combate. 

Devido à isso, o CIMM atualizou seu ensino de motomecanização e tornou-se a Escola de 

Motomecanização (EsMM), através do Aviso nº 1789 de 7 de julho de 1942. 

A EsMM foi de grande relevância na Segunda Guerra Mundial, pois formou vários 

militares do EB para atuarem junto à FEB realizando a manutenção e operando os carros de 

combate americanos, cooperando ainda com a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira 

no preparo de mecânicos de viatura. 

Em 1959, foi criado o Quadro de Material Bélico do EB, após ser notada a 

importância de suas atividades na Segunda Guerra Mundial. (ESSLOG, 2018) 

 

O Exército Brasileiro criou o Quadro de Material Bélico (QMB), em decorrência da 

participação brasileira na II Guerra Mundial. Segundo estudiosos de história militar, 

a última grande guerra teria sido vencida, principalmente, pela Logística. Graças a 

esta, os blindados de Patton e as viaturas de Bradley mantiveram-se em estado 

permanente de disponibilidade. Essa eficácia operacional resultou da capacidade dos 

exércitos aliados de manterem seus veículos em funcionamento quase 

ininterruptamente. A Força Expedicionária Brasileira pôde comprovar, naquela 

ocasião, esses exemplares padrões de manutenção e suprimento. Portanto, dessas 

lições históricas veio a criação do QMB. (EXÉRCITO BRASILEIRO, [20--?]) 

 

Em consequência da criação do Quadro de Material Bélico, em 1960 a EsMM passou 

a ser chamada de Escola de Material Bélico (EsMB) e, em 2010, devido à evolução 

doutrinária do EB, passou a ser chamada de Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), 

através da Portaria do Comandante do Exército nº 126. (ESSLOG, 2018) 
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Figura 6 – Escola de Sargentos de Logística 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.eb.mil.br/web/ingresso/escolas-militares-rm/-

/asset_publisher/Hu01BuhccNZ8/content/escola-de-sargentos-de-logistica-esslog-

?inheritRedirect=false>. Acesso em: 22 mai. 2019. 

 

3.6 EVOLUÇÃO MATERIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

3.6.1 Fardamento e equipamento militar 

 

Com a chegada da Missão Militar Francesa no Brasil após a Primeira Guerra Mundial, 

notou-se a necessidade de mudança do uniforme utilizado pelos militares brasileiros, que 

ainda seguiam o padrão dos uniformes dos exércitos europeus nas guerras napoleônicas: eram 

coloridos e feitos de materiais pesados, o que atrapalhava a mobilidade dos soldados e os 

tornavam mais fáceis de alvejar. Devido a isso, os uniformes foram modificados com a 

finalidade de aumentar a operacionalidade dos soldados brasileiros, adquirindo a cor verde 

oliva, que se destacava menos e possibilitava melhor camuflagem, e utilizando tecidos mais 

leves em sua confecção para tornar o soldado mais ágil. 

Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, os pracinhas utilizaram os modernos 

uniformes norte-americanos doados pelos EUA. Após o fim da guerra, esse uniforme serviria 

como base para os futuros uniformes do Exército Brasileiro. (CARRION, 2010) 

http://www.eb.mil.br/web/ingresso/escolas-militares-rm/-/asset_publisher/Hu01BuhccNZ8/content/escola-de-sargentos-de-logistica-esslog-?inheritRedirect=false
http://www.eb.mil.br/web/ingresso/escolas-militares-rm/-/asset_publisher/Hu01BuhccNZ8/content/escola-de-sargentos-de-logistica-esslog-?inheritRedirect=false
http://www.eb.mil.br/web/ingresso/escolas-militares-rm/-/asset_publisher/Hu01BuhccNZ8/content/escola-de-sargentos-de-logistica-esslog-?inheritRedirect=false
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Figura 7 – Uniformes da FEB 

 

Fonte: Disponível em: <https://webkits.hoop.la/topic/uniformes-da-feb>. Acesso em: 22 mai. 

2019. 

 

Os pracinhas também receberam o equipamento NA (northamerican), que 

possibilitava ao soldado a adaptação com diversos acessórios, por meio de presilhas, como 

porta-carregador, porta-granada e outros que o militar julgasse necessário. Esse equipamento 

é utilizado pelo EB até hoje. (CARRION, 2010) 

 

 

https://webkits.hoop.la/topic/uniformes-da-feb
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Figura 8 – Equipamento NA utilizado pela FEB 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.montedo.com.br/2010/03/21/equipamento-da-segunda-

guerra-mundia/>. Acesso em: 22 mai. 2019. 

 

O capacete utilizado pelas tropas brasileiras também foi melhorado com a entrada do 

Brasil na guerra. A FEB recebeu o capacete M1 americano, que possuía uma camada de fibra, 

interna, e uma de aço, externa. Esse capacete substituiu o MK1 britânico, que estava sendo 

utilizado desde 1932 pelos soldados brasileiros, e tornou-se o capacete padrão do EB até a 

chegada do M7, feito de Kevlar. (CARRION, 2010) 

 

Figura 9 – Capacete M1 utilizado pela FEB 

 

Fonte: Disponível em: <http://wwii.com.br/museudavitoria/1944/09/02/brasil-capacete-m1-

de-um-soldado-da-feb/>. Acesso em: 22 mai. 2019. 

https://www.montedo.com.br/2010/03/21/equipamento-da-segunda-guerra-mundia/
https://www.montedo.com.br/2010/03/21/equipamento-da-segunda-guerra-mundia/
http://wwii.com.br/museudavitoria/1944/09/02/brasil-capacete-m1-de-um-soldado-da-feb/
http://wwii.com.br/museudavitoria/1944/09/02/brasil-capacete-m1-de-um-soldado-da-feb/
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3.6.2 Blindados 

 

Os primeiros blindados foram utilizados na Primeira Guerra Mundial para substituir os 

cavalos em combate. Desde então, ficou evidenciada a importância desse meio na guerra, 

resultando na sua grande evolução e emprego nos conflitos, até os dias atuais. 

Na Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de preparar as tropas brasileiras dentro 

desse contexto, os EUA deram à FEB novos carros de combate (CC), como o M4 Sherman e 

o M3 Stuart, e viaturas blindadas de transporte de pessoal (VBTP), como o Scout Car e o Half 

Track. Esses blindados comporiam as unidades blindadas do EB e seriam utilizados por 

muitos anos após a guerra. (CARRION, 2010) 

 

3.6.2.1 Carro de combate M3 Stuart 

 

Figura 10 – Carro de combate M3 Stuart 

 

Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/M3_Stuart>. Acesso em: 23 mai. 2019. 

 

O Exército Brasileiro recebeu aproximadamente 350 unidades desse carro de combate 

após a entrada na Segunda Guerra Mundial, onde o empregou em missões de reconhecimento. 

Esse blindado, após tornar-se obsoleto, foi usado como base para o desenvolvimento de outros 

blindados no Brasil, sendo a Bernardini a principal empresa a ter feito isso. (WIKIPÉDIA, 

2019) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M3_Stuart
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3.6.2.2 Carro de combate M4 Sherman 

 

Figura 11 – Carro de combate M4 Sherman 

 

Fonte: Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/M4_Sherman#/media/Ficheiro:TankshermanM4.jpg>. Acesso 

em: 23 mai. 2019. 

 

O carro de combate M4 Sherman equipou as tropas brasileiras durante a Segunda 

Guerra Mundial, compondo unidades como a Companhia Escola de Carros de Combate 

Médio. O EB recebeu cerca de 80 unidades desse blindado, que foi o principal carro de 

combate utilizado pelas forças aliadas, tendo sido projetado para superar todos os veículos 

utilizados pelas tropas do Eixo. Esse carro de combate contribuiu muito para o 

desenvolvimento da tecnologia militar do Brasil e foi utilizado até o final dos anos 60 pelo 

EB. (CARRION, 2010) 

 

Devido a sua extrema versatilidade, o Exército Brasileiro operou nada menos que 83 

exemplares do M4 Sherman, que começaram a chegar ao Brasil em meados de 1945 

e logo entraram em serviço pelo 1º Batalhão de Carros de Combate, no Rio de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M4_Sherman#/media/Ficheiro:TankshermanM4.jpg
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Janeiro. Durante a sua trajetória, fatos pitorescos fundem-se com a própria história 

do nosso país, onde em diversas ocasiões os blindados foram empregados para 

conter possíveis manifestações populares e reações de outras alas políticas durante a 

Revolução de 1964 e, posteriormente, auxiliar para reprimir protestos contra o 

Governo. 

Por outro lado, os Sherman também representaram um capítulo importante na 

história da indústria de Defesa no país; e no esforço do Brasil de desenvolver bases 

tecnológicas próprias. Assim, ao longo dos mais de 40 anos em que permaneceram 

em serviço, os Sherman foram extensamente modificados pelo Exército Brasileiro, 

com a participação de diversas empresas privadas, onde se destacam a utilização 

como veículo anti-minas terrestres, viatura especial para socorro e também com pá 

niveladora para terrenos (todas as versões criadas no Brasil). (JUNIOR, 2005 apud 

CARRION, 2010, p. 45) 

 

3.6.2.3 M3-A1 Scout Car 

 

Figura 12 – Veículo blindado de transporte de pessoal M3-A1 Scout Car 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.mapleleafup.net/forums/showthread.php?t=27833>. 

Acesso em: 23 mai. 2019. 

 

O M3-A1 Scout Car foi o primeiro carro blindado 4x4 do EB e foi adquirido através 

do contrato Lend-Lease Bill com os EUA em 1941, onde o país forneceu 90 unidades desse 

veículo para o Brasil, dos quais 51 chegaram antes da Segunda Guerra Mundial, e o restante 

durante e após a guerra. (BASTOS, [20--?]) 

 

No Brasil eles foram empregados inicialmente como transporte das tropas que 

operavam o canhão anti-carro auto rebocado de 37mm, e no pós guerra foram 

enquadrados como Viatura Blindada de Transporte de Pessoal, largamente 

empregado nas unidades militares até meados dos anos 80, já remotorizados com 

motores Perkins diesel. 

O seu desempenho não era dos melhores, tanto que no exército Norte Americano 

foram substituídos pelos blindados 6x6 M-8 Greyhound muito mais manobráveis, 

http://www.mapleleafup.net/forums/showthread.php?t=27833
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melhor armado, mais blindado e melhor protegido do que eles. A maioria dos M-3 

A1 foi utilizado por Franceses, Britânicos e Russo durante e após a Segunda guerra 

mundial. 

O M3 A1 foi o inspirador da famosa família de blindados Meia-Lagartas (Half- 

track) amplamente usada em muitos exércitos no mundo desde a década de 40 até 

nossos dias. (BASTOS, [20--?], p. 3) 

 

3.6.2.4 M3 Half Track 

 

Figura 13 – Veículo blindado de transporte de pessoal M3 Half Track 

 

Fonte: Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/736197870311939349/?autologin=true>. 

Acesso em: 23 mai. 2019. 

 

A partir das vitórias alemãs na Segunda Guerra Mundial, nas quais o exército nazista 

utilizava meios rápidos como carros de combate unidos à veículos de meia lagarta, os EUA 

começaram a se interessar por esse novo tipo de veículo. Devido à isso, os EUA deram início 

ao desenvolvimento de um veículo semelhante, que teve como resultado final o modelo M-3 

Half Track, que foi adquirido pelo Brasil e empregado pela FEB na Segunda Guerra Mundial, 

apesar da maior parte desses veículos terem chegado ao país após a guerra. (BASTOS, [20--

?]) 

 

https://br.pinterest.com/pin/736197870311939349/?autologin=true
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[...] com a criação do Corpo Expedicionário, que irá lutar ao lado dos aliados na 

campanha da Itália em 1944/45, com o nome de Força Expedicionária Brasileira 

(FEB) o 1º Esquadrão de Reconhecimento irá operar cinco destes veículos, 

modelos M-3 e M-3 A1, usados no transporte de carga e pessoal, recebidos lá, e 

sem dúvida uma grande novidade, sendo que apenas três se mantiveram 

operacionais ao longo da guerra (dois M-3 e um M3 A1) designados como 

Transporte de Rolamento Misto ½ lagarta. 

Com o fim do conflito, quatro meia lagartas da FEB vêm para o Brasil e a partir de 

então passa-se a receber uma quantidade expressiva deste tipo de veículo dos 

seguintes modelos, M-2, M-2 A1, M-3, M-3 A1 e M-5 alguns aqui chegados 

durante o conflito, mas a maioria posteriormente. 

No Exército Brasileiro receberam a designação de CBTP (Carro Blindado 

Transporte de Pessoal) e sua missão era transportar cargas e pessoal na zona de 

combate, muito embora vários foram empregados como porta-morteiros de 81mm, 

veículos de comunicação equipados com rádios, carro comando para unidades 

blindadas, equiparam ainda os Batalhões de Infantaria Blindadas (BIB), 

Esquadrões de Cavalaria Mecanizada até que foram substituídos por blindados M-

113 e EE-11 Urutu ainda em uso. (BASTOS, [20--?], p. 5) 

 

3.6.3 Armamentos 

 

3.6.3.1 Pistola Colt M1911A1 

 

Figura 14 – Pistola Colt M1911A1 

 

Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/M1911>. Acesso em: 24 mai. 2019. 

 

A Colt M1911A1 é uma pistola calibre .45 ACP produzida pelos EUA. O Exército 

Brasileiro recebeu suas primeiras pistolas desse modelo em 1938 e, por ocasião da Segunda 

Guerra Mundial, foram uma das primeiras armas a serem passadas à FEB, recebidas 

diretamente do estoque do Exército dos EUA. Após a guerra, a pistola serviu como base para 

a produção de diversas outras pistolas calibre .45 ACP que equipariam diversas unidades do 

EB, tendo ainda como consequência o início da produção de munição .45 no Brasil, em 1950. 

(CARRION, 2010) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M1911
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3.6.3.2 Submetralhadora Thompson M3 

 

Figura 15 – Submetralhadora Thompson M3 

 

Fonte: Disponível em: <https://saladearmas-oficial.blogspot.com/2017/01/submetralhadora-

m3-grease-gun.html>. Acesso em: 24 mai. 2019. 

 

A Thompson M3 foi uma pistola-metralhadora desenvolvida pelos EUA para equipar 

suas tropas e outras tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial. Essa submetralhadora recebeu 

o apelido de ‘’pistola de graxa’’ (em inglês, ‘’grease gun’’), devido ao seu formato que se 

assemelhava a esse equipamento, e foi amplamente utilizada pela FEB na guerra, 

contribuindo para a sua vitoriosa campanha. Após a guerra, esse armamento equipou as tropas 

brasileiras, o que foi uma grande vantagem por ser um armamento moderno e eficaz. (RIPE, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

https://saladearmas-oficial.blogspot.com/2017/01/submetralhadora-m3-grease-gun.html
https://saladearmas-oficial.blogspot.com/2017/01/submetralhadora-m3-grease-gun.html
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3.6.3.3 Metralhadora Browning M2 

 

Figura 16 – Metralhadora Browning M2 

 

Fonte: Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Browning_M2#/media/Ficheiro:M2_Browning,_Mus%C3%A9

e_de_l'Arm%C3%A9e.jpg>. Acesso em: 24 mai. 2019. 

 

A Browning M2 é uma metralhadora pesada criada no fim da Primeira Guerra 

Mundial por John Browning. Sua concepção é semelhante ao projeto da 

metralhadora Browning M1919, que utilizava o calibre .30-06. A M2 usa o maior e 

mais poderoso calibre .50 BMG, que foi desenvolvido juntamente com o projeto, e 

leva o nome da arma em si (BMG - Browning Machine Gun). É eficaz contra a 

infantaria, veículos não blindados ou levemente blindados, barcos, fortificações 

leves e aeronaves em baixa altitude. (WIKIPEDIA, 2019) 
 

Esse armamento foi amplamente empregado na Segunda Guerra Mundial e, após a 

guerra, chegou ao Exército Brasileiro, com milhares de unidades adquiridas, equipando as 

tropas brasileiras. Devido ao seu grande poder de fogo e eficácia contra diversos tipos de 

alvos, essa metralhadora é utilizada pelo EB até os dias atuais. (CARRION, 2010) 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Browning_M2#/media/Ficheiro:M2_Browning,_Mus%C3%A9e_de_l'Arm%C3%A9e.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Browning_M2#/media/Ficheiro:M2_Browning,_Mus%C3%A9e_de_l'Arm%C3%A9e.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metralhadora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Browning
https://pt.wikipedia.org/wiki/Browning_M1919
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calibre
https://pt.wikipedia.org/wiki/.30-06
https://pt.wikipedia.org/wiki/.50_BMG
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3.6.3.4 Granada de mão MK-II A1 e granada de bocal M9A1 

 

Figura 17 – Granada de mão MK-II A1 

 

Fonte: Disponível em: <http://ww2-hbb.weebly.com/brasil.html>. Acesso em: 24 mai. 2019. 

 

A granada de mão MK-II A1 é uma granada defensiva que, segundo relatos, foi muito 

utilizada pela FEB na Segunda Guerra Mundial em combates de curta distância, para 

desalojar inimigos em tocas, casamatas e também para construir armadilhas improvisadas em 

vias de acesso. 

Junto às granadas mencionadas, também foram utilizadas pela FEB as granadas de 

bocal para atingir alvos fora do alcance das granadas de mão. As granadas de bocal mais 

utilizadas foram as M9A1, que conseguiam perfurar blindagens de veículos inimigos. 

O contato da FEB com essas granadas na guerra foi muito importante para adquirir 

conhecimento sobre esse tipo de armamento para o adestramento das tropas brasileiras. 

(RIPE, 2015) 

 

Figura 18 – Lançamento de granada de bocal M9A1 

 

Fonte: Disponível em: 

<https://www.facebook.com/exercito/photos/a.178017462225190/2506548672705379/?type=

3&theater>. Acesso em: 24 mai. 2019. 

http://ww2-hbb.weebly.com/brasil.html
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 3.6.3.5 Morteiros de 60 mm e 81 mm 

 

Figura 19 – Morteiro de 60 mm 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.ctex.eb.mil.br/projetos-em-andamento/80-morteiro-leve-

antecarga-60-mm#galeria-de-imagens>. Acesso em: 25 mai. 2019. 

 

Figura 20 – Morteiro de 80 mm 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.ctex.eb.mil.br/projetos-finalizados/96-morteiro-medio-

antecarga-81-mm#galeria-de-imagens>. Acesso em: 25 mai. 2019. 

 

Os morteiros foram utilizados com eficiência na Segunda Guerra Mundial pela FEB, 

que recebeu os modelos de 60 mm e 81 mm para combater as forças nazistas. 

Com o fim da guerra, esses modelos foram trazidos ao Brasil, junto com a doutrina 

adquirida, e são utilizados até os dias atuais pelo EB nos grupos e pelotões de apoio de suas 

tropas de infantaria. (CARRION, 2010) 

http://www.ctex.eb.mil.br/projetos-em-andamento/80-morteiro-leve-antecarga-60-mm#galeria-de-imagens
http://www.ctex.eb.mil.br/projetos-em-andamento/80-morteiro-leve-antecarga-60-mm#galeria-de-imagens
http://www.ctex.eb.mil.br/projetos-finalizados/96-morteiro-medio-antecarga-81-mm#galeria-de-imagens
http://www.ctex.eb.mil.br/projetos-finalizados/96-morteiro-medio-antecarga-81-mm#galeria-de-imagens
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3.6.3.6 Obuseiros M101/105mm e M114/155mm 

 

Figura 21 – Obuseiro M101/105mm 

 

Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/M101_(obus)#/media/Ficheiro:M101-

105mm-howitzer-camp-pendleton-20050326.jpg>. Acesso em: 25 mai. 2019. 

 

Figura 22 – Obuseiro M114/155mm 

 

Fonte: Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/M114#/media/Ficheiro:USArmy_M114_howitzer.jpg>. Acesso 

em: 25 mai. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M101_(obus)#/media/Ficheiro:M101-105mm-howitzer-camp-pendleton-20050326.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/M101_(obus)#/media/Ficheiro:M101-105mm-howitzer-camp-pendleton-20050326.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/M114#/media/Ficheiro:USArmy_M114_howitzer.jpg
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Os obuseiros M101 e M114 foram desenvolvidos pelos EUA para o emprego na 

Segunda Guerra Mundial e equipou as forças aliadas durante o conflito. Dentre as tropas que 

utilizaram os obuseiros está o EB, que foi equipado com esses armamentos na época e ainda 

os utiliza em suas unidades. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo o estudo das consequências da participação do Brasil 

na Segunda Guerra Mundial para o Exército Brasileiro. 

Diante disso, pudemos perceber durante o trabalho que a entrada do Brasil na guerra 

proporcionou mudanças para o Exército Brasileiro, notadamente relacionadas com a criação 

de novas escolas e organizações de cunho operacional, bem como a incorporação de novos e 

modernos equipamentos, e influenciando diretamente em sua estrutura, doutrina e material, 

que podem ser notadas até os dias atuais. 

Essas mudanças contribuíram para uma grande evolução do Exército Brasileiro 

durante e após a guerra, o tornando mais profissional e preparado. 

Tais fatos, além dos apresentados durante o estudo, levam-nos a concluir que a 

Segunda Guerra Mundial contribuiu beneficamente para a Arte da Guerra no âmbito do 

Exército_Brasileiro.
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