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RESUMO 

FEB: EMPREGO E PREPARO DAS TROPAS. 

AUTOR: Daniel Augusto Martins Costa 

ORIENTADOR: Rodrigo Rezende Pereira 

 

A Força Expedicionária Brasileira atuou na Itália e desempenhou grande importância 

para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. O fato possui tanta importância que 

mesmo após tanto tempo, nos dias atuais, as tropas brasileiras são respeitadas e lembradas na 

Itália pelos atos corajosos da tropas febianas. Tal façanha foi alcançada principalmente pelo 

treinamento e instrução das tropas brasileiras para este tipo de conflito. Este trabalho tem por 

finalidade abordar o processo de preparação dos nossos pracinhas para o combate, desde o 

recrutamento até os exercícios exercidos em solo Italiano, como também citar o emprego das 

tropas nas batalhas ocorridas na Itália, tendo como foco as dificuldades enfrentadas nos 

combates de Monte Castello. 

 Palavras-chave: Segunda Guerra Mundial, Força Expedicionária Brasileira; 

Emprego; Preparo. 
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ABSTRACT  

 

FEB: EMPLOYMENT AND PREPARATION OF TROOPS. 

AUTOR: Daniel Augusto Martins Costa 

ORIENTADOR: Rodrigo Rezende Pereira 

 

 The Brazilian Expeditionary Force worked in Italy and played a major role in the 

victory of the allies in World War II. The fact is so important that even after so much time 

today, Brazilian troops are respected and remembered in Italy for the courageous acts of the 

Febian troops. This achievement was mainly achieved by the training and instruction of the 

Brazilian troops for this type of conflict. This work has as purpose to approach the preparation 

process of our squares for the combat, from the recruitment to the exercises exercised in 

Italian soil, as well as to mention the use of the troops in the battles that occurred in Italy, 

focusing on the difficulties faced in the combat of Monte Castello. 

Keywords: Second World War, Brazilian Expeditionary Force; Job; Preparation. 
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1 INTRODUÇÃO. 

O tema emprego e preparo da FEB é de fundamental importância para todos os 

brasileiros. No que tange a parte militar, possui grande importância porque é por meio desta 

análise que um exército desempenha suas atividades em um Teatro de Operações, observando 

os erros e acertos das tropas a fim de estar melhor preparado para futuros combates.  

Quanto ao que tange de conhecimento por parte de civis, é importante para exercitar o 

patriotismo nacional e não deixar que o tempo apague os grandes feitos de nossas tropas contra 

um inimigo muito bem treinado e com anos de experiência. A população brasileira, em sua 

maioria, desconhece a presença do Brasil em combate na Segunda Guerra, como diz Silveira 

(1989, p.7) 

[...]não se pode deixar de pensar que muitos milhões de brasileiros 

nada ou quase nada sabe sobre o que os nossos compatriotas fizeram 

em terras estrangeiras, em defesa do Brasil e da liberdade: lutaram, 

sofreram e muitos morreram.     (SILVEIRA, 1989, P.7) 

A presente pesquisa tem por finalidade tratar o tema sob a perspectiva militar a fim de 

analisar o emprego das tropas no combate e como os militares brasileiros se preparam para a 

guerra, atentando para que erros cometidos no passado não se repitam no futuro, com a 

finalidade de estar sempre se aprimorando para o combate e, em caso de nova guerra neste 

nível, o país esteja convenientemente preparado. 

Delimitamos nosso foco de pesquisa no preparo militar do Brasil antes de enviar tropas 

para o conflito, o preparo adquirido com tropas amigas e o emprego das tropas em Monte 

Castello, dando ênfase em alguns processos de admissão para o recrutamento da Força, como: 

Físicos, psicológico e sanitário, e como nossos pracinhas conseguiram se adaptar as novas 

condições que a doutrina norte-americana solicitara a Força Expedicionária Brasileira. 

Passado o período de exercícios e treinamento, que culminou com um exercício no 

terreno em Vada, dois ataques malsucedidos a Monte Castelo e as operações intermitentes 

durante o inverno de 1944, diversas vitórias, contra as forças nazifascistas, foram efetuadas no 

início de 1945, com pracinhas bem mais experientes.  

 Isso demonstra a importância da necessidade de adestramento contínuo da tropa para 

alcançar a maior eficiência no campo de batalha. Já lembrava Marechal Mascarenhas de morais 

a respeito de tal tema: 
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Se em nossa pátria as dificuldades de organização, a seleção física, a 

escassez de materiais e fatores outros impediram que alcançássemos os 

objetivos finais de instrução, na Itália, o retardamento da entrega de 

materiais e a necessidade premente da frente de combate, forçaram a 

nossa DI a entrar em linha num estado de adestramento 

reconhecidamente incompleto. Tais circunstâncias tornaram-se a única 

divisão a não ser submetida ao inalterável ciclo de instruções das 

grandes unidades norte-americanas. Sobreviveriam, sem dúvida, 

consequências imponderáveis na formação tática e psicológica de nossa 

tropa. Completamos a nossa instrução em estreito contato com o 

inimigo, senhor de vantagens topo táticas e indiscutíveis. (MORAES, 

2005, p.64) 

 Faz-se necessário definirmos alguns conceitos que entendemos como fundamentais para 

o desenvolvimento do assunto. Enquanto os norte-americanos demoravam cerca de dois anos 

para treinar seus soldados para o combate, a FEB treinou seus homens em apenas 9 meses, muitas 

vezes com armamento e equipamentos inertes. Entende-se por aspectos climáticos os fatores 

como: chuva, neblina, ventos e temperatura e os aspectos militares, os vistos pelos escalões mais 

altos, como Brigadas e Exércitos, como também os de escalões de menor envergadura, como 

companhia, pelotão e grupo de combate. 

 Nossos principais objetivos foram apresentar como as tropas febianas se prepararam 

para o combate, o emprego das mesmas em Monte Castelo, atentando para as grandes 

dificuldades encontradas no teatro de operações, e esclarecer quais os principais fatores causaram 

a necessidade de mais um ataque a posição de Monte Castello, abordando aspectos climáticos, 

táticos e estratégicos que tenham influenciado de alguma maneira a tomada desta posição.  

 Nossas principais fontes de consulta foram outras monografias com o mesmo tema: 

“Força Expedicionária Brasileira” e fontes virtuais com relatos e bibliografias sobre a segunda 

Guerra com ênfase no emprego e preparo da FEB. 

 Também foi utilizado o livro “A caminho de Fornovo”, em que se apresentam relatos e 

experiências de combates ocorridos com a FEB, principalmente com as tropas de infantaria em 

Monte Castelo. 

 No primeiro capítulo é realizado uma breve introdução que descreve a finalidade, 

importância e os objetivos gerais e específicos deste artigo. 
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 No segundo capítulo é exposto o referencial teórico-metodológico, onde é realizada uma 

análise dos antecedentes do problema, trazendo também o método utilizado na realização desta 

pesquisa. 

 No terceiro capítulo é apresentado o desenvolvimento, onde será abordado: 

Antecedentes da II Guerra mundial (tópico 3.1), onde procuramos apresentar a conjuntura 

mundial antes e durante a segunda Guerra. A campanha da Infantaria da FEB na II Guerra (tópico 

3.2), analisando a criação da FEB,sua preparação, movimentação e seu emprego em Monte 

Castelo. 

No quarto e último capítulo, faremos uma conclusão desta monografia, onde abordamos 

os pontos positivos e negativos que ocorreram no preparo e emprego do Brasil no combate 

vigente. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o emprego e o preparo da FEB na segunda guerra mundial. 

  

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Apresentar o contexto histórico da II Guerra mundial e do início da participação do 

Brasil no combate. 

Evidenciar o preparo das tropas Brasileiras junto a outras nações. 

Analisar o emprego e atuação da FEB em combate. 

Analisar os resultados da FEB. 

Ressaltar a importância da atuação brasileira no combate em pauta. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Após o levantamento histórico de diversas fontes de consultas virtuais com enfoque em 

relatos de ex-combatentes, desde o mais alto comandante da FEB até os soldados que estiveram 

na linha de frente, foi realizado uma comparação de diversas obras literárias que tratam do 

assunto FEB, a fim de se chegar a um melhor consenso sobre o cerne do artigo científico; quais 

foram os métodos de treinamento adotados pela FEB e qual foi o emprego das tropas brasileiras 

na Segunda Guerra Mundial? 

A pesquisa iniciou-se após a hipótese de que a influência do treinamento foi de 

fundamental importância para a vitória alcançada, sendo o principal fator decisivo para que 

houvesse grande coesão e padronização de procedimento de militares de diversos locais do 

globo. Foi levantado também a suposição de que novos métodos de combate foram adotados, 

visto que na época o teatro de operações passava por inovações tecnológicas e diversas outras 

mudanças impostas pelo próprio terreno. 

 O objetivo principal do trabalho foi mostrar a importância do treinamento para o bom 

desempenho da tropa no combate e apresentar o emprego da FEB em Montese, destacando as 

dificuldade encontradas em operar naquele terreno, levando em conta os diversos fatores que 

deixavam nossos pracinhas em desvantagem. Pretende-se com isso, consequentemente, 

imortalizar os feitos heroicos da nossos febianos e enaltecer nossas tropas conforme elas 

deveriam ser reconhecidas atualmente no Brasil e não são. 

Nossa primeira constatação é que existem diversos assuntos, depoimentos e artigos 

sobre a temática de preparo das tropas brasileiras. Porém, muitas fontes discordam quanto á 

eficiência dos treinamentos, especialmente os realizados no Brasil. A maioria concorda que o 

treinamento por vezes foi inadequado, em situações que não são ideias para tropa; a falta de 

local próprio, a dificuldade de aquisição de material e a nova doutrina. 

O General-de-Brigada Américo Baptista de Moraes, ex-comandante da Companhia de 

Petrechos Pesados (CPP) do II Batalhão do 11ª Regimento de Infantaria durante o conflito, 

certa vez disse: 

No Brasil, foram executados alguns exercícios preparatórios que 

visavam ao teatro de operações. Tomei parte naqueles em que esteve 

presente o meu batalhão, sendo muito proveitosos e que serviram de 
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base para o desempenho em combate. A prova disso foi o resultado 

satisfatório das missões recebidas (MOTTA,2001a, p.76) 

Entretanto, um pesquisador escreveu em sua pesquisa cujo tema era “treinamento e 

adestramento da força expedicionária brasileira para a segunda guerra mundial”, a seguinte 

frase: 

Destacam-se os relatos dos oficiais e do alto escalão, que afirmam a 

importância dessa preparação para o combate. Já nos meios dos praças 

a afirmação é que o 1ª Escalão da FEB embarcou para Itália sem 

preparação nenhuma, realizando apenas sessões de exercícios físicos. 

(MANNA,2009, p.13) 

Sobre o emprego da tropa pesquisamos sobre alguns artigos científicos, onde se 

destacaram alguns autores; dentre eles, Gen. Domingos Ventura Pinto Jr e o Cel. José Dinda 

Medeiros Junior (2001), que abordam o tema na perspectiva estratégica do ataque, concluindo 

que não seria possível a conquista do objetivo somente com um Regimento realizando o ataque, 

sendo necessário pelo menos uma DE. Pode-se perceber isso em seu livro; 

[...] na verdade, os fracassos iniciais da FEB em Monte Apenido, se 

devem principalmente a obstinação de um general, Willis Dale 

Criittenberger, comandante do IV Corpo de Exército norte-americano 

(ao qual a FEB estava subordinada ), que insistia na tomada da poderosa 

posição alemã apenas por um Regimento Brasileiro, quando a operação, 

para que tivesse sucesso, (como posteriormente aconteceu ) teria que 

contar com todo o empenho da divisão que constituía a Força 

Expedicionário Brasileira( JÚNIOR, 2001, p. 105) 

 Entretanto Joaquim Xavier da Silveira (1989), contrariando o que defende o Gen. 

Domingos, defende que a principal causa dos fracassos foram os aspectos climáticos, que 

dificultaram uma série de apoios, e não os estratégicos, como defende em seu livro; 

Ainda no fim da tarde desse dia iniciou-se o estudo e a análise das 

causas que levaram mais esse fracasso, concluindo-se que o mau tempo 

havia sido um dos principais responsáveis. O terreno, em péssimas 

condições, impediu até o auxílio de tanques; a neblina impossibilitou o 

melhor aproveitamento da artilharia, tanto que, diante da falta do 

esperado apoio aéreo, não foi gasto toda munição colocada à disposição 

dos combatentes, pois era impossível que a Forca Aérea, como o tempo 

totalmente nublado, propiciasse apoio tático (SILVEIRA, 1989, p. 166) 
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 A fim de confirmar o que é apresentado pela literatura, partimos da hipótese de que não 

foi apenas um fator isolado que comprometeu o sucesso das operações, e sim um conjunto de 

fatores, tanto climáticos quanto militares. 

Elencamos alguns objetivos específicos: identificar os fatores meteorológicos e 

militares que dificultaram a conquista de Monte Castello e analisar se o efetivo empregado para 

o ataque foi inferior ao mínimo necessário. 

Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos alguns procedimento 

metodológicos como: realizamos um pesquisa bibliográfica visando rever a literatura, nossa 

primeira constatação foi que foram editados até o momento muitos títulos sobre o assunto, 

destacando-se pela qualidade, pertinência e atualidade, e rever as bibliografias que são baseadas 

em diários pessoais em campanha, editados por pracinhas. 

Amparados nessa base teórica, passamos a coletar dados por meio de consultas a 

documentos que relatam o ponto de vista do assunto por diversos ângulos e níveis de 

conhecimento, que se encontram na biblioteca da Academia Militar das Agulhas Negras, em 

Resende- RJ, ou então no Acervo Histórico do Exército, localizado no Rio de Janeiro- RJ.  

 

3 DESENVOLVIMENTO  

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO  

 3.1.1 A II Guerra Mundial 

 Para realizar o estudo da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, 

é necessário entender um pouco do contexto histórico do conflito, as causas que forçaram o 

início da Guerra e os motivos que culminaram com a entrada de tropas brasileiras no conflito. 

3.1.2 Antecedentes 

 Com o fim da Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Tratado de Versalhes, que tinha 

como objetivo a manutenção da paz e estabelecer o fim das guerras. Entretanto, o tratado se 

tornou uma das principais causas para o início de um conflito em proporções ainda maiores. O 

motivo era que ele foi um acordo de caráter essencialmente revanchista contra as Potências 

Centrais derrotadas na guerra. 

 O referido tratado exigia pesados tributos sobre os perdedores, principalmente para 

Alemanha, que deveria pagar uma indenização de aproximadamente 132 bilhões de marcos-

ouro.  Além de sanções econômicas, haviam sanções militares, que restringiam o poderio militar 
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das nações perdedoras. A Alemanha por exemplo teve seu exército limitado a 100.000 homens, 

não poderia deter carros de combate e artilharia pesada; sua Marinha de guerra teria apenas 

alguns cruzados e navios de linha em estado precário; não haveria uma Força Aérea e o Estado- 

Maior foi excluído, o que havia sido considerado um dos principais fatores para o êxito do 

antigo exército alemão. 

 A inflação, desemprego, fome, medo do comunismo e da anarquia, sentimento de 

vergonha após a derrota da primeira Guerra Mundial e a crise financeira dos anos 30, davam o 

cenário ideal para o aparecimento de figuras “salvadoras da pátria”, que aproveitariam esse 

clima de desespero da população para pôr em ação suas pretensões, tornarem-se líderes 

populares e obterem da população obediência sem limite. 

 Na Itália, o fascista Mussolini chegou ao poder com ideal de aglutinar o povo italiano e 

adotar uma política colonialista imperialista voltada para a região do Mediterrâneo e África, o 

que iria ter como consequência um embate com interesses de outras nações, principalmente 

França e Inglaterra. 

 Em 1933, Hitler chega ao poder e cria o III Reich na Alemanha. Após assumir o poder, 

Hitler inicia sua política expansionista do Pangermanismo, que afirmava que a raça alemã era 

superior, destinada a dominar o mundo e para tal objetivo era necessário conquistar o seu 

“espaço vital” para a expansão germânica.  

Figura 1: Hitler realizando sua característica saudação ao povo alemão 

 

Fonte: https://veja.abril.com.br/blog/duvidas-universais/tem-gente-com-o-nome-hitler/ 
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 Com a obsessão do ditador de pôr em prática sua política expansionista, Hitler teve 

como primeira providência tentar recuperar a antiga Alemanha no campo social, econômico, 

militar e político. 

 Nos anos seguintes Hitler adotou uma série de medidas para concluir seus objetivos 

políticos, de pouco a pouco ele conseguiu rearmar seu exército e pôr em prática seu plano 

expansionista. Rearmou em 1934 o Reich, desrespeitando assim o tratado de Versalhes dentre 

outros, estabeleceu o serviço militar obrigatório em 1935, reocupou a Renânia em 1936, utilizou 

a Guerra Civil Espanhola (1936) para realizar a experimentação de seus novos armamentos 

bélicos e em 1937 declarou nulo o tratado de Versalhes. Outra importante ação foi de reunificar 

o povo de origem Alemã, anexando a Austrália e fazendo desaparecer a Tchecoslováquia 

(1939). 

 A Inglaterra e a França não se omitiram diante da situação, saíram de uma “postura 

passiva” e advertiram a Alemanha, com a finalidade de impedir a invasão da Polônia por Hitler. 

Mesmo após essas advertências, o ditador alemão firmou um acordo em Moscou, conhecido 

como Pacto Germano-Russo, um acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, 

que tinha como finalidade afastar a possibilidade de combater em duas frentes, como ocorreu 

na 1º Guerra Mundial. 

 Após essas ações, a Alemanha marchou em direção a Polônia com o uso de tropas 

motorizadas e em dois dias fecharam o cerco em torno do corredor Polonês que dava acesso ao 

porto de Danzing e unia a Alemanha á Prússia Oriental. 

 Diante da situação caótica, o Reino Unido e a Grã-Bretanha decretaram um ultimato 

para que a Alemanha retirasse suas tropas da Polônia, tal apelo foi recusado pelas tropas 

nazistas. A partir desse momento, a Grã-Bretanha e França declararam guerra contra a 

Alemanha e iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. 
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Figura 2 expansão da Alemanha em 1939 

 

Fonte: http://guerra1940.blogspot.com/2012/06/ideologia-do-espaco-vital.html 

3.2 BRASIL E A SEGUNDA GUERRA. 

 O conflito mundial teve duas frentes, o Eixo e os países Aliados. O Eixo era liderado 

pela Alemanha Nazista, Itália Fascista e o Império Japonês, já os aliados eram liderados pelos 

Estados Unidos da América (EUA), a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

França e Inglaterra, dentre outros, dentre os quais estava inserido o Brasil. 

 É importante ressaltar que após a Primeira Guerra, os EUA, aderiram uma posição 

isolacionista do restante do mundo, procurando não se envolver com os conflitos que estavam 

ocorrendo na Europa. Pode-se observar essa fato no relato de (Costa, 1976) “[...] os norte-

americanos observavam de longe a guerra acender o corpo do mundo.” 

 O Brasil, assim como outros países americanos, estavam com a filosofia de “boa 

vizinhança”, forneciam apenas suprimentos e matérias-primas para os países envolvidos no 

conflito, tanto Aliados quanto países do Eixo.  No dia seguinte após a deflagração do conflito, 

o governo brasileiro, representado por Getúlio Vargas, expandiu um Decreto-Lei que 

estabelecia regras de neutralidade a serem adotadas em conflitos que não envolvessem nações 

americanas. 
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Figura  3 Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época da Segunda Guerra Mundial 

 

Fonte: https://www.britannica.com/biography/Getulio-Vargas 

 Em 1940, em Havana, ocorreu uma reunião de Ministros de Relações Exteriores, na 

qual ficou acordado que qualquer atentado contra o território, a soberania ou a independência 

política de um estado americano por parte de um estado não americano seria considerado um 

ato de agressão a América como um todo. 

 Nos próximos meses uma série de incidentes viriam a ser o estopim para a entrada do 

Brasil no conflito mundial. 

 Ainda em 1940, em Taubaté, um navio da Marinha Mercante brasileira, mesmo após ser 

identificado foi agredido por um avião alemão, resultando em um morto e treze feridos. Em 

1941, o navio Siqueira Campos, também da Marinha Mercante do Brasil, foi alvejado por tiros 

a 300 milhas de Cabo Verde, nesta ocasião, tivemos que atender as exigências dos atacantes, 

entregando inúmeros documentos. 

 O ápice aconteceu em 7 de dezembro de 1941, quando o Japão atacou a frota americana 

no porto de Peral Harbor, levando os EUA a declararem guerra contra o Eixo. Em janeiro de 

1942, o Brasil passa a fornecer matéria-prima somente aos aliados, cede território para a 

implantação de bases americanas e rompe laços com a Alemanha. 
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Figura  4 Pear Harbor após sofrer ataque 

 

Fonte: https://www.fatosdesconhecidos.com.br/7-coisas-que-voce-nao-sabia-sobre-o-ataque-pearl-harbor/ 

 Em resposta a ação brasileira, Hitler ordena que submarinos alemães ataquem navios na 

costa brasileira. Tal ato custou o sacrifício de mais de 400 vidas e o afundamento de diversos 

navios brasileiros.  

 Em resposta, Getúlio Vargas, em 30 de agosto de 1932, declara guerra contra a 

Alemanha. Porém quase três anos depois, no dia 2 de Julho de 1945, teve início o transporte 

das primeiras tropas febianas. Devido à demora para o Brasil efetivamente embarcar e participar 

da Guerra, criou-se o ditado popular; “ é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a 

guerra”.  Por isso, em 1945, quando as tropas brasileiras embarcaram em direção ao conflito, 

adotou-se como símbolo da FEB, a cobra fumando. 
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Figura 5 Símbolo da FEB 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/A_cobra_vai_fumar 

3.3 PROCESSO DE ALISTAMENTO E SELEÇÃO DOS COMPONENTES DA FEB 

 Em sua criação, o governo previa um Corpo Expedicionário composto por divisões de 

infantaria e uma blindada, entretanto devido as grandes dificuldades, não foi possível tal 

organização. Desta maneira foi enviada para Itália somente uma divisão, a 1ª Divisão de 

Infantaria Expedicionária, composta por elementos de infantaria, Artilharia, Engenharia, Saúde 

e Tropa Especial, com cerca de 25 mil homens e mulheres.  

 A convocação ocorrida em Caçapava foi realizada de forma muito mal organizada: 

(...) em Caçapava, São Paulo, onde pudemos assistir a chegada de centenas convocados, 

o quadro foi o mais desolador possível: quartéis insuficientes para o grande volume de 

recém-chegados, obrigando a instalação de muitos ambientes inapropriados , anti-

higiênicos mesmo, como uma certa “Casa da Laranja”, um armazém de frutas a pouco 

desocupado, ainda assim tendo muitos que dormir em bancos de jardim, por não encontrar 

um único lugar nas poucas pensões existentes; alimentação insuficiente para tantos, quer 

no quartel, quer nos bares, restaurantes e pensões;  uma espera revoltante, o primeiro 

descontentamento, o começo da perda da boa vontade para os que a tinham e o germe da 

má vontade para os demais. (DIVERSOS AUTORES, 1950, P.83) 
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 Em um combate de tamanha envergadura, não espera-se que no combatente possua 

acesso a muito conforto, entretanto deve ser empenhado o máximo de esforço possível para 

uma melhor acomodação do soldado, porque isso afeta diretamente sua moral e seu desempenho 

em combate. Muitos dos voluntários para a FEB vieram de meios rurais, e tinham a esperança 

de serem recebidos em condições melhores do que as que eles viviam em seus lares, o que 

acabou não acontecendo, isto tornou-se um fator desestimulante. 

 A convocação teve início em dezembro de 1942 e em agosto de 1943 foi definida a 

organização da FEB e só em Julho de 1944 partiu o primeiro escalão, logo, os processos de 

admissão e convocação poderiam ter sido feitos de maneira mais organizada e duradoura. 

Dever-se-ia ter levantando os fatores para a convocação e ter mandado os convocados em 

diversas chamadas, aprovando os qualificados e dispensando os incapazes, fazendo-se 

sucessivas chamadas até que se chegasse ao efetivo necessário. 

 O despreparo durante a convocação não ocorreu apenas entre os soldados, no campo 

dos oficiais o processo também foi muito ineficiente. Muitos oficiais estavam apadrinhados e 

foram transferidos para locais em que não haveria preparação para a FEB. O alto comando, 

decidiu então, convocar Oficiais do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), 

deixando de dar prioridade aos oficias de carreira, que eram os mais em preparados para o 

combate. 

 Entretanto, os oficiais formados pela Escola Militar de Realengo, mostraram grande 

espírito de corpo e de cumprimento de missão, sendo muitos deles voluntários para ir ao 

combate. Podemos observar a citação do tenente Demócrito Cavalcante de Arruda;  

“... Como subalterno de uma companhia de fuzileiros, naquele período e organização 

expedicionária começado em junho de 1943, conheci oito comandantes de companhia, 

tendo exercido, além disto, na ausência de comandantes efetivo, o comando durante 

cinco meses” (DIVERSOS AUTORES,1960, P.46). 

  Sabendo que na época o referido tenente era segundo tenente temporário, percebe-se o 

grande número de oficiais mobilizados para a FEB 

 Algumas palavras do segundo Tenente José Gonçalves: 

A partir de 1942, milhares de reservistas foram convocados com a intensificação da 

mobilização militar em escala nacional. Alegou-se haver falta aguda de oficiais da 

ativa, como capitães e tenentes. A solução foi engajar um grande número de oficiais 

oriundos do CPOR para preencherem as vagas nos três Regimentos de Infantaria, em 
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porção considerável, fazendo com que o papel destes oficiais fosse de primordial 

importância até na preparação dos quadros de tropa. 

É discutível a afirmação de não existirem militares subalterno- tenentes- profissionais 

de todo o Brasil para a composição apenas de uma divisão, mas algumas de dezenas 

de oficiais do CPOR, advindos das mais maráveis profissões na vida civil, foram 

servir no 6º RI.  Advogados, médicos, arquitetos, engenheiros e professores tiveram 

de deixar seus lares e profissões para atender à absurda decisão de preencher vagas de 

comandantes de pelotões de infantaria de Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba. 

(DIVERSOS AUTORES, 2005, P.29) 

 

3.3.1 SELEÇAO FÍSICA E PSICOLÓGICA  

 Após o período o período de convocação foram feitos testes físicos e psicológicos nos 

pracinhas, para saber se eram aptos ou não para irem ao combate, porque o teatro de operações 

possuiria um território pouco parecido com o que a maioria dos brasileiros tivera contato, um 

local montanhoso de difícil acesso que exigiria bom condicionamento físico. O clima também 

não favorecia, era um inverno extremamente rigoroso e quase todos os combatentes nunca 

tiveram contato com a neve. Além disso o psicológico era outro fator muito importante, visto 

que os pracinhas iriam enfrentar um inimigo veterano e mais experiente. 

 Nas palavras do comandante da FEB, Marechal Mascarenhas de Morais: 

Outra dificuldade de vencer foi a seleção física do pessoal. 

O brasileiro de modo geral, não é um homem robusto, embora seja resistente. A 

esse embaraço inicial adicionava-se a necessidade de uma seleção, visando a 

escolha de homens aptos para o combate em clima e ambiente totalmente diversos 

daqueles a que estavam habituados. 

A questão de robustez física do expedicionário era, em última análise, 

fundamental. ( 2005, p.28) 

A escolha limitou-se a classe social, sendo a maioria dos convocados de classe baixa, 

advindos do meio rural, devido a isso, possuíam uma má alimentação e um mau preparo físico, 

apesar de toda a rusticidade que possuíam. 

Além disso, seria de grande importância que a seleção fosse feita baseada nos militares 

que estavam em melhores condições, pois os homens que tinham uma classe social melhor, 

além do melhor preparo físico e alimentação, possuíam mais estudo e uma melhor capacidade 

cognitiva, algo que faria diferença e traria celeridade no processo adestramento da tropa, visto 

que, esse grupo assimilaria com mais facilidade as técnicas de combate. 
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3.3.2 Seleção médica. 

A seleção médica deixou muito a desejar durante a organização da Força Expedicionária 

Brasileira. Inicialmente, os requisitos médicos começaram de forma exemplar, era feito um 

controle muito rígido de todas as possíveis doenças encontradas nos pracinhas, o que resultou 

na reprovação da maioria. 

Devido à falta de efetivo, foi determinado que novos exames fossem feitos, desta vez, 

mais brandos. Tal ação, ocasionou o embarque para Itália de militares com diversos problemas 

de saúde, o que prejudicaria a tropa como um todo em combate. De acordo com o comandante 

da FEB:  

As revistas médicas diárias, na primeira quinzena de permanência no 

estacionamento Bagnoli, descobriram cerca de duzentos expedicionários 

acometidos de doenças facilmente evitáveis se outra fosse a educação sanitária da 

tropa. Além disso, algumas dezenas de militares brasileiros, inclusive vários 

oficiais, apresentavam-se com os dentes em precárias situação e em condições, 

portanto, de lhes ameaçar o equilíbrio físico (2005, p 47) 

Todo esse quadro acabou desencadeando uma má impressão as autoridades americanas, 

sobre as condições de combate dos pracinhas brasileiros. 

Em relação aos exames foi constatado que: 

 

Os exames de seleção, pelo menos na experiência de quem passou por um deles, 

não poderiam ter sido mais sumários. Considerada a sua importância e finalidade 

seria de se imaginar um rigor seletivo o mais perfeito possível. 

O que se viu (não há intenção de generalizar, mas tão somente mencionar o caso 

particular verificado no 6ª Regimento de Infantaria. A restrição é necessária ) foi 

a passagem diante dos olhos da junta e seleção de filas de soldados. (DIVERSOS 

AUTORES, 1950, p. 153) 

Para que se tivesse sucesso para os exames médicos, deveriam ter-se mantido os 

exames de saúde no modelo norte-americano, que acabou reprovando muitos militares. 

 

3.4 Treinamento da FEB para 2º Guerra Mundial. 

 

3.4.1 Mobilização da FEB. 
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O mobilização da FEB foi um ponto de grande importância e preocupação para o alto 

comando da Força que gerou mudanças na estrutura de combate. 

O Exército brasileiro adotava na época as doutrinas ensinadas na vinda da Missão 

Militar Francesa. Neste período, o Brasil passou a adotar a doutrina terrestre norte-americana, 

que tinha como foco a motorização das tropas. Com isso, ocorreram várias mudanças, dentre 

elas se destacam: constituição das Grandes Unidades; uso de armamentos recém-chegados da 

américa do norte; substituição e inovação de órgãos arcaicos e mudança nos métodos de guerra.  

Novos armamentos foram adquiridos pela infantaria brasileira, dentre eles: fuzil 

Garand, morteiro 60mm, .30, canhão 105 mm e canhão anticarro 57mm. Além de matérias de 

comunicações e radiofonia. Entretanto, além da escassez de material e de fardamentos, nossas 

tropas não possuíam conhecimento quanto ao manuseio do novo material. 

O material para isso era escassíssimo e obrigava, em consequência, a verdadeiros 

milagres de revezamento. Relativamente a falta de uniformes adequados ao uso em 

território europeu, basta declarar que foi necessário uniformizar a FEB, sem que 

praticamente pudesse ser aproveitada uma só peça de material existente nos depósitos 

do Exército. (MORAES,2005, p.29) 

 

Após a constatação de que os efetivos selecionados nã possuíam alto grau de 

especialização, a 1ª DIE decidiu iniciar os treinamentos no nível mais elementar: armamento, 

instrução básica, dentre outras.  

Outro fator negativo foi a falta de unidade de comando e de interação das Regiões 

Militares que acabaram dificultando a organização da tropa. 

Além desse fator absolutamente necessário, preparo físico e a instrução militar 

incompleta, em virtude da organização e estacionamento da tropa, em Reguões 

Militares diversas e sob comandos diferentes, não permitiram ações conjuntas, por 

parte dos chefes qu teriam qu levar os contingentes á luta, a não ser nos poucos dias 

antes do embarque. 

(CAMPOS, 1970, p.18) 

 

3.4.2 Treinamento no Brasil. 

Após a convocação, as tropas brasileiras utilizaram instalações já existentes na cidade 

do Rio de Janeiro para se reunirem. Lá foram evidenciados diversos problemas no processo de 

treinamento da Força. 

Como os conhecimentos a serem passados eram de doutrina norte-americana, foi 

necessário buscar regulamentos e manuais norte-americanos, realizar a tradução e 
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posteriormente distribuir aos corpos de tropa. Esse processo atrasou muito o prosseguimento 

das instruções. 

Embora a 1ª DIE tivesse contado com a dedicação e proficiência de um grupo de 

oficiais tradutores, o trabalho, até sua fase final de distribuição, exigia tempo, e isso 

não podíamos recuperar. Tínhamos, portanto, de lançar outros meios, até que os 

manuais, já traduzidos, chegassem aos corpos de tropa e órgãos da grande unidade 

expedicionária. Assim, enquanto os regulamentos norte-americanos ainda estavam 

sob a ação de tradutores e editores, as unidades da 1º DIE contaram com o auxílio 

Preciosos de numerosos oficiais, por terem estagiado no Exército dos Estados 

Unidos, facilitaram bastante a tarefa inicial de adestramento dos expedionários. 

(MORAES, 2005, p.33-4) 

 

 Outros fatores também prejudicaram muito as instruções, dentre eles se destacam: 

constantes fugas dos soldados durante seu período de internato; falta de material norte-

americano, restrito somete a um pequenos grupos de manobra; superlotação de algumas 

unidades, visto que os quartéis já existentes visto que as acomodações dos quarteis já existentes 

não foram desalojadas; pouca quantidade de instrutores; alguns dos instrutores norte-

americanos mal sabiam falar a língua portuguesa; limitação nos campos de instrução, restrito 

ao Campo de Instrução de Gericinó. 

 O período de instrução foi dividido em diferentes fases; aperfeiçoamentos e instrução 

dos graduados; treinamento dividido entre armas ou serviço; formação dos especialistas; e a 

instrução geral da tropa, de adestramento. 

 

A preparação tática e técnica foi encarada pelo chefe expedicionário em dois ciclos 

bem diferentes: um treinamento inicial, modelado na instrução individual e a ser 

concluído em dezembro de 1943; e um “desenvolvimento geral da instrução”, 

abarcando dois períodos e objetivando o emprego de unidades constituídas. 

(MORAES, 2005, p.34) 

  

 Afim de melhorar as condições físicas, moral e técnica da tropa, foram adotadas as 

seguintes linhas de ação: diversas marchas exaustivas foram executadas, especialmente de 32 

km a pé, exercícios em pista de treinamento especializados e maior importância a tiro das 

armas. Além disso, procurava-se incutir um caráter de violência e ferocidade na aplicação de 

golpes armados, como: apontar, arrancar, bater etc. 

 Segue o comentário de José Gonçalves, ex- combatente da FEB. 
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Permanecíamos lá, em instrução, preocupados com a guerra que estava acontecendo, 

pois até então o Brasil não tinha entrado na conflagração. Até que o dia chegou e o 

6ª RI foi escaldo para compor a FEB. Ficamos em Taubaté fazendo exercícios, muita 

maneabilidade, muita educação física e muita instrução de combate, dentro da 

doutrina que seguíamos: a escola francesa; depois tivemos que adotar o sistema 

americano. Estávamos naquela vida de acordar cedo todos os dias. Às vezes íamos a 

Caçapava, onde realizávamos exercícios conjuntos, e eram organizadas muitas 

marchas para Pindamonhangaba e outras cidades (MOTTA, 2001b, p. 182) 

 Diferente dos órgãos de artilharia, a infantaria não teve a felicidade de treinar com o 

armamento que utilizaria no futuro. Somente um dos três regimentos de infantaria enviados 

para a FEB teve um treinamento compatível com a luta que enfrentaria em solos italianos. Os 

outros dois regimentos, por sua vez, partiram do Brasil “praticamente sem instrução “, como 

foi dito pelo comandante da FEB. Não bastando, os regimentos não realizaram treinamento 

em conjunto, não permitindo a observação de falhas na sincronização das manobras.  

Malgrado a atividade dos chefes expedicionários nos diferentes escalões da 

hierarquia militar, a escassez de armamento e outros materiais de guerra entorpeceu 

a obtenção de um nível alto de adestramento, particularmente na instrução tática. 

Ademais, no próprio ciclo do desenvolvimento geral da instrução’, existia a previsão 

de um período final, que seria realizado no próprio teatro de guerra, que 

possibilitaria melhor lucro no adestramento tático das unidades (MORAES, 2005, 

p.35)  

 O adestramento das tropas brasileiras realizadas no nosso território se ressume bem no 

seguinte exposto: 

 O treinamento executado no Brasil estava baseado em doutrina posterior á 

Primeira Guerra Mundial, divulgada aqui pela Missão Militar Francesa. Acontece 

que, nesse intervalo de tempo até 1944, mais ou menos, houve uma transformação 

radical na forma de guerra. O emprego de animais, por exemplo, a Cavalaria e na 

atividade de transporte, foi substituída pelo motorização e pela mecanização. Em 

consequência, a FEB não estava preparada para receber esse treinamento moderno. 

Qualquer tentativa que se fizesse, no Brasil, não teria resultado, porque carecíamos 

de material. Para se ter uma ideia, a dotação de um Regimento de Infantaria era 

dezenas e dezenas de viaturas, implicando treinamento de motoristas, pessoal de 

manutenção e outras necessidades. A FEB seguiu para Itália sem estar realmente 

treinada (MOTTA, 2001, p.188) 

 

3.4.3 Treinamento na Itália 
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Em 16 de julho de 1944, o primeiro Escalão da FEB desembarcou na Itália, tendo como 

efetivo, em torno de 25 mil homens. As instruções de guerra em Bagnoli, local do acampamento, 

não tiveram grande proveito por parte dos nossos pracinhas. Moraes disse certa vez: 

“Pouquíssimo se avançou no adestramento militar da 1 DIE durante o seu primeiro mês de 

permanência no Teatro de Operações da Itália” (Moraes, 2005, p.47) 

Nesse período de adestramento, o foco dos treinamentos se limitou na manutenção e 

aumento de ganhos físicos, realizando treinamento de marchas, práticas desportivas, corridas, e 

treinamentos de ordem unida. Houve uma grande preocupação com o estado sanitário dentário 

dos febianos, durante esse período.   

O grande problema enfrentado nesse período de treinamento foi, assim como no Brasil, 

a falta de material para as instruções, por esse motivo, o comandante de nossas tropas, manteve 

seu foco na procura de um local para que fosse realizado o adestramento com o material que 

ainda não havia recebido. “Obstáculo principal a esse desenvolvimento foi, como no Brasil, a 

falta de material de instrução” (MORAES, 2005, p.47). Em 5 de agosto de 1944, após o 

deslocamento até Tarquínia ( a 60 km de Roma ), os febianos receberam os novos armamentos, 

foram integrados ao IV Corpo de Exército, sob o comando do  General Willis Crittemberger, 

unidade que teve posicionamento destacado após uma excepcional atuação na campanha da 

África. 

Apesar da maioria dos armamentos recebidos serem de origem norte-americana,, houve 

um grande desapontamento por parte dos brasileiros, isso porque existiam poucos fuzis do 

modelo mais moderno ( M1 Garand), que era de uso comum dentro das unidades americanas, 

dessa forma, muitos pracinhas partiram para o combate com o armamento que datava de antes 

da Primeira Guerra Mundial ( Springlfield 1930 A3 ). 

“Entretanto, não tendo sido completa a distribuição do armamento, a instrução ainda 

não pode ser orientada e desenvolvida segundo os propósitos do comando brasileiro” (MORAES, 

2005, p.49). “Uma especial atenção foi dada a formação de novos motoristas, criando-se uma 

escola de motoristas, devido ás precárias condições das estradas e á grande porcentagem de 

baixas por causa de acidentes com viaturas” ( AMAN, 1999, p. 77) 

A fim de realizar uma espécie de treinamento final, foi realizado um “exercício-teste” 

em Vada. Tal atividade foi marcada com intensas dificuldades, tais como uma marcha de 36km 

e um dificultoso exercício de combate, onde foram gastos uma larga quantidade de munição 

bélica. 
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“O 1ª Escalão se instalou no acampamento na área de Vada- Rosignano, com o 

objetivo de ultimar o seu adestramento para o combate. O deslocamento até esse local 

foi bastante conturbado, sendo um verdadeiro teste a paciência e a habilidade dos 

motoristas, devido ás difíceis condições das estradas e a normal falta de costume com 

a região. A permanência dos brasileiros nessa região, desde os primeiros dias, 

caracterizou-se por uma intensificação do adestramento. Assim, a partir de 23 de 

agosto, iniciou-se o “período de instrução final”, com a duração de três semanas. A 

instrução, já com a dotação completa de material, progrediu brilhantemente. Os 

últimos dias deste período foram vividos dentro de um exercício de grande 

coordenação do 6º RI com apoio de fogo do I/2º Regimento de Obuseiros Auto- 

Rebocados e a arbitragem de cerca de 270 norte-americanos. (MANNA,2009, p. 22) 

 Devido ao excelente desempenho no exercício e os magníficos resultados alcançados, 

o alto escalão explicitou o exímio grau de adestramento da tropa para o combate. O general 

Mark Clarck felicitou o General Zenóbio da Costa e declarou o 1º Escalão de Embarque apto 

para entrar em linha “. 

 3.5 Emprego da FEB em combate.  

 Antes de chegarmos ao enfoque de nossa pesquisa, no que tange ao emprego das tropas 

em Monte Castelo, é necessário uma breve explanação sobre o emprego em Massarosa, 

Bozzano e Monte Prano.  

 3.5.1 Captura de Camaiore 

 Em 16 de setembro de 1944, a FEB avançou para o Norte e tomou posse da linha geral 

Monte Comenalle-II Monte. Uma das primeiras vitórias da FEB na Itália foi a ocupação de 

Massarosa e Bozzano, que foram possibilitadas através do avanço dos febianos para o Norte. 

 Após descobrir que o contato com o inimigo só seria possível após transpor a linha que 

unia Camaiore a Monte Acuto, o General Zenóbio da Costa, decidiu liberar as tropas de 

massarosa e continuar progredindo para o Norte, afim de conquistar Camaiore. 

 No dia 18 de setembro de 1944, a tropa desembarcou a 4 quilômetros de seu objetivo, e 

avançou durante a noite em direção a Camaiore, iniciando seu ataque e tendo que realizar seu 

avanço sobre fortes fogos de morteiro inimigo. Na manhã seguinte, foi tomada a localidade, 

que possuía cerca de 5 mil habitantes 
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figura 6: Nordeste da Itália onde a FEB combateu 

 

Fonte: https://i1.wp.com/segundaguerra.net/wp-content/uploads/2009/04/esbocoope.jpg?ssl=1 

 

 3.5.2 Da captura de Monte Prano ao contra-ataque inimigo. 

 Do dia 21 ao dia 26 de setembro de 1944, houveram diversos ataques a Monte Prano. 

Tal elevação possuía grande valor tático para o combate, visto seu comandamento sobre a 

região, servindo como posto e observação para as tropas inimigas, dando a capacidade de 

observação de movimentação militar de nosso exército. Nas palavras de Geraldo Sanfelice, 

ex-combatente, é possível perceber o grau de coragem que cercava nossas tropas. 

“Em combate, os enfrentamentos com os tedescos eram sempre acirrados. Eles eram 

muito bem preparados e sabiam o que e como fazer. Por isso tínhamos de estar 

sempre atentos. Nas horas de folga, o nosso ‘passatempo’ era cavar trincheiras. 

Quando mais profundas, melhor. A tropa precisava estar em segurança. Os alemães 

em soldados muito bem reparados e, se nós estávamos lá para vencê-los, tínhamos 

de ser melhores que eles” Disponível em: http://www.portalfeb.com.br/longa-

jornada-com-a-feb-na-italia-contato-com-o-inimigo/, acessado em 02/06/2019. 

 Apesar do grande grau de dificuldade, a artilharia da FEB juntamente com carros de 

combate americanos, conseguiram penetrar as defesas inimigas. Durante o ataque várias 

patrulhas foram lançadas na região, com a finalidade de buscar resistências inimigas. No dia 
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26 de setembro, após constatação que não havia nenhum resquício do inimigo, ficou 

caracterizada a conquista da região. 

 Após o combate, o destacamento foi deslocado para o Vale do Rio Serchio, recebeu 

como eixo de progressão a direção de Castelnuovo de Garfagna, importante ponto da linha 

Gótica, realizando a substituição de tropas americanas. 

 Neste período ocorreram diversas vitórias da FEB como a de Fornaci, conquistada em 

11 de setembro, local que continha fábrica de munições e materiais de avião além de outras 

localidades como Braga, Fabriche, Gallicano, Lame de Soto, San Quirico e Pian de Los Rios, 

ficando bem próximo a Castellnovo e conseguindo romper a linha Gótica em alguns pontos 

 Com todas essas vitórias, criou-se um excesso de confiança, como pode ser observado 

nas palavras de Henriques (1959, p. 75): “As vitórias correrias iniciais já começaram a influir 

no espírito do comando e da tropa, saturando-os de um otimismo prematuro e perigoso”. 

Desta forma, as tropas brasileiras acabaram se descuidando quanto as medidas de segurança 

no que tange ao remuniciamento e comunicações, ficando com suas defesas vulneráveis. 

Visto isto, antes de avançarem sobre Castelnuovo, em 31 de outubro, receberam fortes 

ataques alemães, que tinham como objetivo afastar as tropas de seu objetivo. 

 Devido ao choque provocado pelos ataques, as tropas febianas tiveram que recuar. 

 3.6 A CONQUISTA DE MONTE CASTELLO. 

O combate em Monte Castello durou cerca de 3 meses, de 24 de novembro de 1944 a 

21 de fevereiro de 1945. O conflito se deu entre as tropas as tropas aliadas e as do eixo, que 

tentavam impedir o avanço de seus inimigo para o Norte da Itália. A conquista da posição de 

Monte Castello para a FEB, apresentou alto grau de dificuldade, isto fica nítido ao se 

constatar que nossos pracinhas executaram quatro ataques a posição, tendo logrado êxito 

somente no último embate. O primeiro aconteceu no dia 24 de Novembro de 1944, o segundo 

no dia 29 de Novembro de 1944, a terceira tentativa foi no dia 12 de Dezembro do mesmo 

ano, e a quarta, e última, foi realizada no dia 21 de fevereiro de 1945. 

A fim da melhor compreensão da organização das tropas do V Exército (que 

abordaremos a seguir), segue a tabela: 
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Tabela 1: Composição do V Exército. 

V Exército 

  

(USA) 

  

  

  

  

  

  

  

Mark Clar 

4º Corpo de Exército 

(USA) 

 

Willis Crittenberger 

6ª Divisão Blindada (ZAF) 

1ª Divisão Blindada (USA) 

Força Tarefa 45 (USA 

Destacamento FEB (setembro de 

1944)/ 

 – 1ª DIE como um todo (novembro 

de 1944) 

2º Corpo de Exército  

(USA)  

  

Geoffrey Keyes  

 

34ª Divisão de Infantaria (USA)  

88ª Divisão de Infantaria (USA)  

91ª Divisão de Infantaria (USA)  

85ª Divisão de Infantaria (USA)  

13º Corpo de Exército 

(GBR) 

 

Sidney Kirkman  

6ª Divisão Blindada (GBR)  

1ª Divisão de Infantaria (GBR)  

8ª Divisão de Infantaria (IND)  

1ª Brigada Blindada (CAN)  

Fonte: FISHER JR. 1993. Adaptado por Elonir José Savian. 

 

 3.6.1 O primeiro ataque. 

 No dia 24 de Novembro de 1944, iniciou-se o primeiro ataque a Monte Castello. Em 

tal oportunidade, nossos pracinhas estavam subordinados a Força-Tarefa 45, que era formada 

por soldados americanos que utilizavam como meio de combate a artilharia antiaérea, e 

haviam sido movimentados atos terem enfraquecido a força aérea alemã (Luftwaffe).  

 Vale ressaltar que em tal data, as tropas brasileiras não estavam preparadas nem 

adestradas para tal combate, além disso, outros fatores corroboraram para o não cumprimento 

da missão; desde o dia 17 de setembro do vigente ano, o batalhão estava sem descanso, 

mesmo assim, a tropa realizou a substituição no dia 23, terminando somente ao anoitecer. 

Essa mudança, impossibilitou que o reconhecimento pudesse ser feito pela tropa brasileira, 

dificultando nosso ataque. Toda a movimentação do nosso exército, foi vista pelas tropas 

alemãs, dessa maneira, perdeu-se o fator surpresa no teatro de operações. 
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 Tendo esses fatores em mente, a artilharia alemã iniciou fogos de artilharia contra as 

posições das tropas aliadas as 5:45h, fazendo com que a 8ª e a 9ª Cia ficassem detidas no 

terreno, impossibilitas de realizar seus avanços, somente a 7ª Cia conseguiu avançar pela 

direita. No flanco oeste, as tropas americanas sofreram fortes ataques, sendo obrigados a 

recuar sem avisar nada, e deixando dessa forma o flanco da 7ª Cia vulnerável, além disso, 

diversos carros de combate perderam sua mobilidade, ficando detidos por minas inimigas. 

 No dia seguinte, as 8:00h, iniciaram-se novos ataques. Iniciando pelo ressuprimento de 

tropas no flanco exposto da 7ª Cia, sendo executado pela 4ª Cia.  A artilharia realizou fogos 

de preparação em C. Viteline e a 9ª Cia conquistou a posição, entretanto, a 8ª Cia recebeu 

fortes contra ataques por blindados alemães e teve que retrair. Com a prerrogativa de um 

possível cerco, a 9ª Cia teve que retrair ao ponto de partida, reiniciando seus ataques na 

madrugada do dia 26, sendo repelida por contra-ataques alemães. Em meio ao caos, tropas 

americanas conseguiram conquistar Monte Belvedere. 

 Fica nítido, que neste primeiro contato, que os fatores militares foram os de maior 

peso para o mau desempenho da FEB, tais como, utilização de tropas mal alimentas e com 

pouco descanso, falta de conhecimento do terreno e pequena quantidade de reforços. 

 3.6.2 O segundo ataque 

 Nesse segundo momento a tropa brasileira passou a comando do Brasil e recebeu 

como apoio dois pelotões de blindados e um pelotão anti-carro. O exército alemão estava 

disposto no terreno com um batalhão em primeiro escalão e dois em reserva.  

 Devido ao treinamento das tropas do 1ª Batalhão do 1º RI (I/1º) e o III/ 11º, que 

estavam realizando uma marcha a pé, o ataque foi realizado às pressas, com falta de tempo 

para preparação fazendo com que as tropas brasileiras iniciassem seu ataque com pouco 

alimento e cansadas. 

 Em Belvedere, os alemães executaram contra ataques, expulsando os americanos da 

posição. As 7 horas, após 40 minutos de fogos de preparação pela artilharia divisionária, as 

tropas se deslocaram para o combate com cinco blindados impossibilitados de atuar, devido 

ao clima e ao terreno. 

 Os nazistas, além de realizarem pesados tiros de artilharia e morteiro, edificaram 

novas posições de tiro, impedindo quase que completamente o avanço de nossas tropas. 

Mesmo com pesados danos, as tropas brasileiras continuaram avançando, a 2ª Cia, que estava 
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em reserva, sofreu dolosas baixas e teve seu comando abandonado pelo seu comandante de 

companhia. 

 Em meio ao caos, a 7ª Cia conseguiu atingir a cota 760, e a 8ª Cia a Cota 887 e as 

12:00h a 9ª Cia investiu em C. VItelline, mas fracassou. Entretanto, ao iniciar da tarde, devido 

aos contra ataques alemães, a tropa como um todo teve que recuar ao ponto inicial. 

Figura 7: topografia de Monte Castello 

 

Fonte: https://olapaazul.com/2014/07/21/foto-panoramica-do-monte-castelo/ 

 A moral da FEB havia sido extremamente abalada, como diz Dorneles: 
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 As baixas brasileiras foram pesadas, somando 185 entre mortos e feridos, e no lado 

alemão foram 12. Após o fracasso do segundo ataque o moral da tropa foi abalado, 

surgindo até um desertor. A conquista de Monte Castello continuou como obrigação 

da tropa brasileira. (DORNELES,2009, p.22) 

 As falhas nos fatores militares do primeiro ataque foram corrigidas, com o 

recebimento de reforços como pelotão anti-carro e pelotões blindados, entretanto, os fatores 

climáticos e terrenos foram os maiores responsáveis pelo resultado negativo, que fizeram com 

que alguns dos apoios recebidos não pudessem ser utilizados. 

  3.6.3 O terceiro ataque. 

 No terceiro ataque, foram empregadas as tropas que estavam descansadas, utilizando-

se apenas o 2º e o 3º batalhões do 1 RI. Receberam como apoio a artilharia divisionária e um 

grupo de artilharia americana. 

 No dia do ataque, os fatores climáticos novamente não corroboraram para a ação, 

fazendo com que diversas viaturas e militares atolassem na lama, assim como diz Silveira: A 

data fixada para o ataque foi 12 de dezembro, um dia de chuva e denso nevoeiro que acabou 

prejudicando o desempenho da artilharia (SILVEIRA, 1989). 

 O planejamento inicial era de um ataque frontal, sem fogos da artilharia, aproveitando-

se do elemento surpresa, entretanto, momentos antes de se iniciar os ataques, americanos 

foram surpreendidos com ataques inimigos, realizando o emprego de fogos de artilharia em 

sua posição, alertando ao inimigo quanto a sua localização. A 9ª Cia apesar de ter conquistado 

Gambaiana, recebeu fortes fogos de morteiro e de artilharia alemães, além disso, naquele 

período noturno, o nevoeiro estava muito denso, deixando as tropas febianas ás cegas. Houve 

um atraso no avanço do Batalhão Syzeno, o que resultou em diversas baixas durante seu 

deslocamento. 

 Mesmo após a 9ª Cia ocupar a Cota 744 e 718 e a 7ª Cia a cota 799, importantes locais 

no teatro de operações, as tropas aliadas ainda tinham grandes dificuldades em progredir no 

terreno. Os carros de combate que estavam em apoio, não puderam ser utilizados porque 

atolaram na lama, um grupo de militares tentou avançar sobre a cota 803, não obtendo êxito. 

Um pelotão do 2º Batalhão sofreu pesadas baixas após tentar desbordar C. Viteline. A reserva 

foi utilizada, após a falsa informação de que Abetaia havia sido conquistada, entretanto, 

também permaneceu barrada pelos fogos inimigos. 
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 Em meio ao caos, a 2ª Cia conquistou Falfar, a 1ª Cia avançou por um itinerário que 

levava a Abetaia, após sofrer diversas baixas, um pelotão que estava sendo comandando pelo 

seu comandante de Cia, conseguiu alcançar Abetaia. A 8ª Cia conquistou Cá di Berto e o 2º 

Batalhão alcançou Guanella. As tropas aliadas não conseguiram progredir mais no terreno, 

devido ao grande volume de fogos inimigos, os poucos que conseguiram atingir o topo de 

Monte Castello, foram mortos. 

 O desfecho desse quadro caótico, se deu as 14:30h, quando o General Zenóbio, decidiu 

cessar os ataques e regredir suas tropas. Nossas baixas foram de 145 entre mortos e feridos, dos 

quais muitos permaneceram com os corpos largados no solo durante o inverno, sendo alguns 

até mesmo armadilhados. No lado inimigo, apenas 12 baixas novamente, entre mortos e feridos. 

 Devido ao inverno extremo, o V Exército passou a adotar uma postura defensiva, 

lidando com temperaturas rigorosamente baixas nas montanhas. Além disso, o General 

americano Crittenberger, passou a duvidar da capacidade de combate das tropas brasileiras. 

 Fica evidenciado nesse último ataque, que os principais fatores para o insucesso da 

missão foram os climáticos, tais como a lama, causada pela chuva, que impossibilitou, a atuação 

dos carros de combate e o nevoeiro, que fez com que a artilharia não conseguisse executar fogos 

precisos a fim de um bom apoio de fogos as tropas brasileiras. 

 

 3.6.4 O ÚLTIMO ATAQUE. 

 Para esse último ataque houve um melhor planejamento e preparo. As tropas estavam 

descansadas, foi empregado um efetivo maior, dessa vez, duas divisões, o frio compactou 

terreno, permitindo o uso de blindados e as condições meteorológicas permitiram o uso de 

aviões. 

 Após a 10ª Divisão de Montanha conquistar Monte Belvedere, as tropas brasileiras 

iniciaram seus avanço, as 5:00h do dia 21 de fevereiro de 1945. Os aviões brasileiros apoiaram 

o avanço das tropas terrestres com bombas incendiárias e ataques de metralhadora, este avanço 

terrestre, foi feito apenas com tropas febianas, já que as tropas americanas ficaram impedidas 

de prosseguir no terreno devido a um contra-ataque alemão. Graças ao condições climáticas 

favoráveis, os reforços de obuseiros e blindados americanos, conseguiram executar tiros 

precisos nas posições defensivas inimigas. 
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 Durante o ataque, diversas medidas de coordenação e controle foram tomadas pelas 

tropas aliadas, usando como peças de manobra o Regimento Sampaio, o Batalhão Uzeda, 

Franklin e o Batalhão Syzeno, este último mais a retaguarda, afim de coordenar um ataque 

sincronizado a diversas posições. 

 Após grande avanço de nossas tropas, o 2º batalhão sofreu fortes bombardeios, que 

causaram diversas baixas. A artilharia divisionária tentou realizar um contra-ataque, entretanto 

a fumaça foi espalhada pelo vento, impossibilitando o apoio e deixando o batalhão Franklin ( 

2º batalhão) detido. Um dos pelotões conseguiu um caminho desenfiado e derrubou uma 

casamata, abrindo espaço para a 9ª Cia passar pelo mesmo itinerário. O Batalhão Uzeda, 

conseguiu chegar a sua posição para o ataque com 2 horas de antecedência, o Regimento de 

infantaria como um todo, conseguira chegar a posição de ataque dentro dos limites 

estabelecidos e a 1ª, 3ª e 5ª Cia se preparavam para o assalto, que teria como apoio 

metralhadoras brasileiras. 

 Devido a um desvio no itinerário de uma cia americana, houve colisão de tropas 

americanas com brasileiras. Os americanos confundiram os uniformes da FEB com os da tropa 

inimigo, abrindo fogo contra os mesmos, o que ocasionou a morte de um soldado e o ferimento 

de outro. Aproveitando-se da situação, os alemães retraíram arrastando um canhão e tiveram 

seu recuo barrado por fogos da artilharia divisionária por volta das 16 horas. 

 Posteriormente, naquele mesmo dia, Monte Castello seria conquistada. Nas palavras de 

Dornelles: 

Ás 17:50h, o comandante do III/1º anunciou que estava em Monte Castello. Zenóbio 

comunicou o General Mascarenhas a mesma situação ás 18:00. Restava somente 

consolidar o objetivo, eliminar a resistência e preparar um contra-ataque. A posição 

recebeu outras companhias por volta das 22:00h. As baixas brasileiras somaram 87 

entre mortos e feridos, já os alemães 27 prisioneiros e 30 mortos. 

(DORNELLES,2009, p.25) 

 Após a tomada de Monte Castello, os alemães resistiram por mais 5 jornadas naquele 

local. Ocorrido esse tempo, a 148ª Divisão de Infantaria Alemã se rendeu as tropas brasileiras. 

Nas palavras do coronel Rosty e Tenente Artêmio: 

Ao comemorarmos os feitos da Força Expedicionária Brasileira (FEB) nos campos da 

Itália, é uma satisfação lembrarmos da última missão em combate de nossos 

Pracinhas: a rendição da 148º Divisão de Infantaria Alemã às tropas brasileiras. 

Segundo o General Mark Clark – Comandante do V Exército de Campanha – “Foi 
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magnífico o final de uma atuação magnífica”. ( Disponível em: 

http://www.defesanet.com.br/ecos/noticia/27047/Rendicao-da-148%C2%AA-

Divisao-de-Infantaria-alema-a-FEB/. Acessado em 02/06/2019) 

 Nas palavras do general Critemberg: 

Na jornada de ontem só os brasileiros merecem as minhas irrestritas congratulações. 

Com o brilho de seu feito e seu espírito ofensivo a Divisão Brasileira está em 

condições de ensinar às outras como se conquista uma cidade. (Disponível em: 

http://www.sangueverdeoliva.com.br/novo/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=124:btl-tonelero&catid=1:noticias&Itemid=2. Acessado em: 28/05/2019) 

 Na última ação ficou evidenciado a necessidade de um ataque que abrangesse 

positivamente tanto os aspectos militares quanto os climáticos. No que tange aos aspectos 

militares, podemos ressaltar a utilização de carros de combate, uso de maior efetivo, eficiente 

apoio da artilharia e forma de manobra utilizada, o flanqueamento. Todos esses meios, só foram 

possibilitados devido as condições climáticas favoráveis, que possibilitaram a mobilidade das 

viaturas e a boa observação do teatro de operações. 

   A fim da melhor elucidação do número de baixas no conflito, segue o gráfico: 

 

Gráfico 1: Número de mortos em Montese

 

Fonte: Dornelles. 2009 

 

185

145

87

12 12

30

0 0

27

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

até o segundo
combate

terceiro combate quarto  combate

n
ú

m
er

o
 d

e 
m

o
rt

o
s 

e 
fe

ri
d

o
s

número de mortos nas investidas em Montese

número de mortos e feridos brasileiros número de mortos e feridos alemães presos



42 
 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Através deste estudo, analisando as atividades na FEB desde sua preparação até seu 

emprego em Monte Castello chegamos a duas conclusões quanto ao preparo e ao emprego de 

nossas tropas, ficando evidenciado a gama de inovações no meio militar e a grande 

quantidade de ensinamentos colhidos nesse período. 

No preparo realizado no Brasil. pode-se afirmar que não foi feito da forma mais adequada, 

visto a precariedade dos alojamentos que os futuros soldados ficavam alojados, a falta de 

organização na parte médica, pouca quantidade de conhecimentos básicos sobre educação 

sanitária passada aos recrutas, precariedade nos requisitos médicos, físicos e psicológicos 

exigidos dos conscritos e dificuldade na transmissão de conhecimento para os futuros 

soldados. Entretanto, as mudanças ocorridas com as chegada de novos armamentos, doutrinas 

militares, fardamentos e equipamentos mais adequados para as condições climáticas que 

seriam enfrentadas, os intensivos treinamentos físicos e difícil adaptação ao inverno europeu 

corroboraram para um melhor preparo e excelente resultado das tropas febianas, 

contradizendo parte do senso comum, que afirma que o Brasil foi para a guerra com soldados 

despreparados materialmente, fisicamente e psicologicamente e confirmando nossa hipótese 

de que para um bom desempenho em combate, fez-se necessário um bom treinamento. 

Quanto ao emprego, nosso objetivo era realizar uma análise crítica no que tange aos 

aspectos climáticos e militares que foram responsáveis para o êxito ou insucesso das 

investidas das tropas brasileiras a Monte Castello. 

Dentre os fatores climáticos, foram levantados: 

a) Chuva. 

Foi responsável pela grande quantidade de lama no Teatro de Operações, impossibilitando 

o apoio de carros de combate aliados e impossibilitando o avanço de tropas de infantaria, que 

atolavam no solo. ´ 

b) Nevoeiro 

Impediu o eficiente apoio da artilharia e da aviação no combate, isso porque dificultava a 

visualização dos campos de batalha. 

c) Temperatura 

A neve e o frio intenso, criaram condições totalmente diferentes das quais os brasileiros 

estavam acostumados a vivenciar em seu país, fazendo com que seu rendimento caísse 

drasticamente em combate. 
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Dentre os fatores militares, foram levantados: 

a) Manobra 

Nos primeiros ataques foi utilizado um ataque frontal, de acordo com o dispositivo de 

Monte Castello, a melhor manobra a ser adotada era a de flanqueamento, como foi feito na 

última investida. 

b) Efetivo 

Nos três primeiros ataques, o efetivo utilizado foi insuficiente, tendo em vista as posições 

defensivas alemãs. Somente no último ataque utilizou-se um efetivo compatível com a 

missão. Ratificando a ideia de que era necessário realizar o ataque com uma DE e não 

somente com um Regimento. 

 Desta forma, nossa hipótese de que para o sucesso em Monte Castello era necessário a 

combinação de bons fatores climáticos e militares, foi confirmada. Isso ficou nítido quando 

estudamos os três primeiros ataques a Monte Castello, que tiveram seu insucesso por conta da 

ausência de pelo menos um dos dois fatores elencados como essenciais para o bom 

cumprimento da missão. Somente no quarto e último ataque, com a boa combinação climática 

e militar, foi que as tropas febianas alcançaram o topo de Monte Castello.  

 Com os resultados desta pesquisa, concluímos que o bom desempenho da FEB na 

guerra, se deu graças ao intensivo preparo e a junção dos bons fatores climáticos e militares. 

Através deste resultado, nosso Exército é capaz de melhor se preparar para futuros combates, 

atentando para os erros cometidos no passado. Apesar de podermos usar essa conclusão como 

uma direção para possíveis novos confrontos, vale ressaltar que os resultados alcançados nesta 

pesquisa não podem ser generalizados, tendo em vista que em cada conflito existem 

características específicas a serem analisadas. 

 Finalizo minhas palavras com um comentário de Meira Mattos fazendo um reflexão 

sobre o desempenho brasileiro na Segunda Guerra Mundial: 

Costumo dizer que a FEB está consagrada pelos resultados obtidos na campanha. 

Não adianta discutir, mas comparar com as tropas das nove ou dez nacionalidades 

que estavam no mesmo teatro de operações- americana, francesa, australiana, 

indiana, polonesa e outras. Devemos comparar os resultados de Unidades iguais á 

nossa, isso é, Divisão de Infantaria. Os índices do tipo: quantos dias de combate? 

Quantos mortos? Quantos feridos? Quantos inimigos aprisionou? Vão mostrar que 

ninguém teve um desempenho melhor que nós. A FEB passou quase um ano em 
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efetivo combate, sem rodízio, porque o General Mascarenhas dizia: “ O dia que a 

Divisão de Infantaria sair da linha de frete, vão dizer, no Brasil, que fomos 

derrotados; ninguém vai entender” Tivemos que “ inventar” uma forma de dar certo 

“recreio” á tropa, sem tirar a divisão da linha de frente. Não adianta analisar que o 

homem de frente era ignorante, analfabeto, do setor rural e que nunca tinha visto a 

cidade; essa argumentação morre, porque – como disse bem o General Dwight E. 

Eisenhower – não há substituto para a vitória. (MOTTA, 2001b, p.63) 
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