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RESUMO

ATUAÇÃO DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NA 2ª GUERRA

MUNDIAL: ANÁLISE DA ATUAÇÃO DA ARTILHARIA BRASILEIRA NA

TOMADA DE MONTE CASTELO

AUTOR: Thiago Alvares Salles

ORIENTADOR: Cel Peres

Este estudo diz respeito à atuação da Força Expedicionária Brasileira na 2ª Guerra

Mundial, fazendo-se uma análise da artilharia brasileira na tomada de Monte Castelo. 

Através  de  uma  pesquisa  de  cunho  bibliográfico,  verificou-se  que  vários

procedimentos foram realizados para preparar um efetivo para compor a Força Expedicionária

Brasileira e formular uma doutrina militar adequada para a guerra. 

Diversas dificuldades foram encontradas pelo Brasil durante a mobilização, preparo e

o emprego de sua tropa. Com a FEB o Brasil conquistou Monte Castelo, sendo a tomada do

local de suma importância para o desfecho de sucesso da missão, quando então a Alemanha se

retirou do teatro de operações, dando vitória aos Aliados. 

Os  militares  brasileiros  à  época  eram instruídos  por  uma missão  militar  francesa,

utilizando equipamentos  militares  europeus.  No entanto,  para atuarem em Monte Castelo,

com diferentes aliados que possuíam novas táticas e técnicas, necessitaram aprendê-las em

curto espaço de tempo, bem como trocar todo seu equipamento pelos dos americanos. Com

isso,  a  FEB  foi  motorizada,  os  especialistas  foram  treinados  e  novos  equipamentos

introduzidos, como o fuzil M1 Garand, o morteiro de 60 mm, a bazuca, a metralhadora leve

calibre  30,  armamentos  antitanque de 57 mm e as  pelas  de artilharia  de 105 mm, dentre

outras, que até então eram desconhecidas dos brasileiros. 

Este trabalho tem por objetivo analisar como se deu a atuação da FEB na Segunda

Guerra Mundial, mais especificamente na Batalha de Monte Castelo.

Palavras-chave: FEB. Monte Castelo. Segunda Guerra Mundial. Artilharia. Dificuldades.



ABSTRACT

BRAZILIAN EXPEDITIONARY STRENGTH AT THE WORLD WAR II: ANALYSIS

OF BRAZILIAN ARTILLERY ACTIVITIES IN THE CASE OF MONTE CASTELO

AUTHOR: Thiago Alvares Salles

ORIENTER: Cel Peres

This study concerns the performance of the Brazilian Expeditionary Force in World

War II, making an analysis of Brazilian artillery in the Monte Castelo. 

Through a bibliographical research, it was verified that several procedures were done

to prepare  an effective  to  compose  the Brazilian  Expeditionary  Force and to  formulate  a

military doctrine suitable for the war. 

Several difficulties were encountered by Brazil during the mobilization, preparation

and employment of its troops. With FEB, Brazil conquered Monte Castelo, the site being of

great importance for the successful outcome of the mission, when Germany withdrew from

the theater of operations, giving victory to the Allies. 

The Brazilian military at the time was instructed by a French military mission using

European military equipment. However, to work in Monte Castelo, with different allies who

had new tactics  and techniques,  they needed to learn them in a  short  time,  as well  as to

exchange all their equipment for the Americans. With this, the FEB was motorized, experts

were trained and new equipment introduced, such as the Garand M1 rifle, the 60 mm mortar,

the bazooka, the lightweight 30 gauge machine gun, the 57 mm antitank and the artillery

guns. 105 mm, among others, that until then were unknown to Brazilians. 

The objective of this work is to analyze how the FEB's performance occurred in World

War II, specifically in the Battle of Monte Castelo.

Keywords: FEB. Monte Castelo. Second World War. Artillery.Differences.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo Albino (2015), nos anos de 1939 a 1945 ocorreu a Segunda Guerra Mundial,

tendo sido a mesma um conflito internacional que aconteceu na Europa, onde de um lado

estavam os países do Eixo, principalmente, Alemanha, Japão e Itália, e do outro lado os países

aliados, com maior destaque para os Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia. Diante desse

conflito,  o  Brasil  manteve-se  neutro  até  o  ano  de  1942,  quando  submarinos  alemães

afundaram navios  mercantes  brasileiros  o que desencadeou uma declaração de guerra  aos

países do Eixo e a aliança com os países aliados. Assim, fez-se necessário a organização de

um contingente brasileiro que iria combater em solo italiano, tropas do exército alemão. Para

esse contingente deu-se o nome de Força Expedicionária Brasileira.

Ainda segundo Albino (2015) a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária (1ªDIE), foi a

divisão organizada pelos brasileiros,  na qual seria mandada para o conflito mundial,  onde

seguia o modelo norte-americano de organização.

Este  estudo  diz  respeito  à  atuação  da  FEB  na  Segunda  Guerra  Mundial,

especificamente  na  Batalha  de  Monte  Castelo,  a  mais  importante  batalha  travada  pelos

brasileiros.

De acordo com Cotrim (2012), a conquista de Monte Castelo era fundamental para as

tropas  aliadas.  Significava  a  consecução  da  1ª  fase  do  Plano  Encore  do  IV  Corpo-de-

Exército / V Exército norte-americano, que era romper a Linha Gótica inimiga.

O mesmo Cotrim (2012) afirma que após tentativas infrutíferas de conquista daquele

objetivo, Monte Castelo passou a ser um desafio. Assim, no dia 21 de fevereiro de 1945, o

ataque coordenado levado a efeito pela 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária transformou-

se no primeiro combate bem sucedido na batalha dos Apeninos.  Superando os rigores do

inverno, a resistência do inimigo e as dificuldades impostas pelo terreno, a bandeira brasileira

passou a tremular naquele local.

Justifica-se  este  tema  devido  à  grande  importância  do  mesmo  para  o  Exército

Brasileiro,  assim sendo cabe problematizar  a questão:  como se deu a atuação da FEB na

Segunda Guerra Mundial, mais especificamente na Batalha de Monte Castelo?
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Analisar  como  se  deu  a  atuação  da  FEB  na  Segunda  Guerra  Mundial,  mais

especificamente na Batalha de Monte Castelo.

1.1.2 Objetivos específicos

Verificar como surgiu a FEB;

Fazer um apanhado histórico sobre a FEB na Segunda Guerra Mundial;

Analisar a atuação da Artilharia brasileira na Batalha de Monte Castelo.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1  AS  FORÇAS  ARMADAS  BRASILEIRA  ANTES  DA  SEGUNDA  GUERRA

MUNDIAL

Segundo  Ferraz  (2005),  antes  da  Segunda  Guerra  Mundial,  as  Forças  Armadas

brasileira  estavam obsoletas  e  enfrentaram o desafio da modernização rápida  a  fim de se

tornar aptos para qualquer participação no conflito mundial que viria.

O  mesmo  Ferraz  (2005),  nos  mostra  que  a  Marinha  tinha  dois  "dreadnought"

encouraçados  construídos  na  Grã-Bretanha  em  1910,  e  apenas  um  deles  mal  havia  sido

modernizado.  No  entanto,  os  cruzadores  muito  pequenos  da  Marinha  seriam úteis  como

navios  anti-submarinos,  assim  como  alguns  minelayers brasileiros  convertidos  para  essa

função.

De acordo com Ferraz (2005) o Exército apresentou uma mistura de doutrina francesa

com armas de várias  origens diferentes.  Nas primeiras  décadas  do século XX o Exército

Brasileiro, como a maioria dos exércitos sul-americanos, buscou modernização intelectual e

material,  e de 1921 em diante uma missão militar  francesa foi contratada para instilar sua

doutrina em todo o Exército. O teste de combate na Itália em 1944-45 revelaria inadequações

na qualidade desta formação e na absorção da doutrina europeia através das fileiras do corpo

de oficiais brasileiros, particularmente no nível sênior.

 Prosseguindo Ferraz (2005), argumenta que no final dos anos 1930, um importante

acordo com a Alemanha, em troca do fornecimento de matérias-primas, pretendia dar um

impulso considerável no equipamento, especialmente na artilharia, mas a eclosão da guerra

em 1939 impediu a entrega de mais de uma pequena proporção do que foi encomendado. O

arsenal  do Exército  apresentava  heterogeneidade,  incluindo  pistolas  US Colt  e  revólveres

Smith  & Wesson,  fuzis  alemães  Mauser,  fuzis  automáticos  checos,  morteiros  franceses  e

obuseiros de 75mm e tanquetes italianos.

Sobre a Força Aérea Ferraz (2005), nos mostra que ela foi criada em 1941, fundindo a

antiga Marinha e braços de ar do Exército. Ela herdou 99 aeronaves da Marinha, incluindo 36

treinadores de biplano Focke-Wulf Fw 44J Stieglitz e 16 bombardeiros Fw 58B Weihe. O

Exército  contribuiu  com 331  aeronaves  de  um escalonamento  de  25  diferentes  modelos,

incluindo 30 norte-americanos NA-72, 29 Vought V-65B, 29 Waco ECG-7 e 27 Waco CPF

F-5.
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2.2 O BRASIL SE JUNTA AOS ALIADOS

Segundo Beevor (2012), a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história e

devastou a Europa, a Ásia, o norte da África e grandes porções do Pacífico. Começou nos

anos 30 como dois conflitos separados, um na Ásia e outro na Europa; no entanto, fundiu-se

em uma única “guerra global” após a entrada dos Estados Unidos em dezembro de 1941.

Entre 1939 e 1945, numerosas nações apoiaram ou as “Três Grandes” potências aliadas (os

Estados  Unidos,  a  União  Soviética  e  a  Grã-Bretanha)  ou  as  principais  nações  do  Eixo

(Alemanha,  Itália  e  Japão),  tornando  a  Segunda  Guerra  Mundial  mais  universal  do  que

qualquer conflito anterior. 

Figura 1 – Mapa Riva Ridge – Belvedere – Della Torraccia

Fonte: LAPA AZUL (2019)

De acordo com Hastings (2011), a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra

Mundial em dezembro de 1941 foi seguida por uma conferência de cúpula entre todas as

nações do Ocidente realizada na capital brasileira, Rio de Janeiro, em janeiro 1942. Os EUA
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procuraram garantir que todos os países da América romperiam relações diplomáticas com a

Alemanha, a Itália e o Japão, e todos, exceto o Chile e a Argentina, se comprometeram com o

acordo.  Após  longas  negociações  diplomáticas  do  Departamento  de  Estado  dos  EUA,

estabeleceu-se bases da Marinha dos EUA e da Força Aérea do Exército dos EUA no norte e

nordeste do Brasil, em Recife e Natal. Permitindo isso a presença dos EUA no "bojo" de sua

região  nordeste  seria  a  do  Brasil  importante  contribuinte  para  a  causa  aliada,  já  que  era

essencial  para o controle  do Atlântico  Sul,  e para fornecer  acesso ao sistema mundial  de

transporte.

Hastings  (2011),  afirma  que  a  questão  da  participação  brasileira  na  guerra  foi

finalmente  resolvida  em  Agosto  de  1942,  quando  o  submarino  alemão  U-507

(Korvettenkapitän Harro Schacht) afundou cinco navios e matou centenas de marinheiros na

costa brasileira.  Isso causou grande clamor popular contra o Eixo, e pressão do chanceler

brasileiro,  o  pró-EUA Oswaldo Aranha,  para o Brasil  se  juntar  ao esforço de guerra  dos

Aliados. Esta decisão foi finalmente proclamada em 22 de agosto de 1942.

Ainda segundo Hastings (2011), o fator mais importante no desenvolvimento de fortes

relações entre as Forças Armadas brasileiras e os Estados Unidos foi a patrulha integrada e

operações antissubmarinas realizadas conjuntamente pelas forças aero-navais no Atlântico Sul

a partir de meados de 1942 em diante. Durante este período, as forças brasileiras começaram

cada vez mais a serem equipadas com material  dos EUA, fornecidos através de contratos

Lend-Lease.

Hastings (2011), afirma que a Marinha e a Força Aérea gozaram de prioridade neste

processo graças a suas contribuições pequenas, mas úteis para a batalha pelo Atlântico.  O

primeiro carregamento de armamentos vindo do sul incluiu caçadores de submarinos (SC), e

mais tarde oito escoltas de contratorpedeiros (DE - um dos quais, o Bauru, é preservado como

um  navio-museu  no  Rio  de  Janeiro).  O  Brasil  também  construiu  no  Rio  três  grandes

destruidores de frota para um design americano. A Força Aérea Brasileira começou a receber

mais  tipos  modernos,  incluindo  o  Curtiss  P-36A,  Curtiss  P-40  e  North  American  B-25

Mitchell, e para satisfazer a necessidade urgente de aviões de patrulha, o Lockheed Hudson e

Ventura e o Avião de PBY Catalina. Mesmo assim, o principal fardo da guerra aérea e naval

ao longo da costa brasileira naturalmente teve que ser suportada por unidades americanas.

Isso ocorreu especialmente em junho-julho de 1943, quando submarinos alemães atacaram o

transporte marítimo ao longo de todo o litoral sul-americano oriental.



14

Figura 2 – Jornal O Globo publicação de navio brasileiro torpedeado

Fonte: WIKIPÉDIA (2019)

Durante a guerra, afirma Hastings (2001), a Marinha do Brasil perdeu três navios e

486 homens foram mortos (332 do cruzador Bahia); 972 marinheiros e os passageiros também

foram perdidos a bordo dos 32 Navios mercantes brasileiros que foram atacados por U-boats.

2.3 A CRIAÇÃO DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA – FEB

Segundo Beevor (2012), a liderança do Exército  havia dado sua aprovação à nova

Aliança  Brasil-EUA,  com  a  condição  de  que  seu  serviço  também  fosse  reequipado.

Inicialmente começaram a receber artilharia de defesa costeira. 

A FEB - Força Expedicionária Brasileira, de acordo com o que nos apresenta Beevor

(2012), foi inicialmente concebida por uma facção dentro da liderança do Exército brasileiro

como  meios  para  obter  quantidades  adicionais  de  equipamento  e  adquirir  experiência
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operacional, para que o Brasil pudesse garantir sua posição pós-guerra como um aliado válido

dos Estados Unidos e um parceiro na condução de suas políticas para o Hemisfério Ocidental.

De  acordo  com  a  visão  de  Beevor  (2012)  um  tratado  de  cooperação  militar  foi

assinado em 1942, através da criação da Comissão Conjunta de Defesa Brasil-Estados Unidos

(JBUSDC), um órgão que incluiu vários oficiais brasileiros que favoreceu a cooperação com

os Estados Unidos na causa aliada. Alguns desses oficiais propuseram a ideia de levantar um

grande corpo expedicionário de uma blindada e três divisões de infantaria; no evento, a menos

ambiciosa FEB que seria enviada para a Europa envolveu o organização de uma única divisão

de infantaria e vários serviços e elementos de suporte. Ao todo, cerca de 26 mil brasileiros

embarcaram para a Europa em 1944-45; a grande maioria eram soldados, mas cerca de 500

deles  eram pilotos  e  pessoal  terrestre  do Primeiro  Contato  e  Observação da  Força Aérea

Esquadrilha de Ligação e Observação e 1º Grupo de Caça. Isso serviu como uma unidade

componente do 350º Grupo de Caça da USAAF.

O efetivo  que iria  compor  a  Força  Expedicionária  Brasileira  foi  uma questão  que

gerou grandes problemas para o comando do exército, pois os exames médicos alteravam a

cada instante os aptos e não aptos que compunham o efetivo, como mostra Nóbrega em seu

trabalho:

Para  tal  metamorfose,  o  tempo  era  bastante  reduzido  e  menor  se  tornava  pela
instabilidade dos efetivos, que os exames médicos,  orientados por padrões norte-
americanos,  faziam  sofrer  alterações  numerosas  e  frequentes.  Pode-se  dizer  que
havia,  na  realidade,  uma  verdadeira  dança  de  efetivos  que  desorientava  os
comandos,  prejudicando a  organização  e a  instrução  das  Unidades (NÓBREGA,
1995, p.8).

A questão sobre a quantidade e seleção do efetivo para compor a FEB era algo que

preocupava  o  alto  comando  do  exército  da  época.  A  mobilização  do  pessoal,  segundo

Mussalém (2005),  era  uma  tarefa  muito  difícil,  devido  a  falta  de  efetivo  a  disposição  e

onerosa, também, devido a capacidade da economia brasileira na época, que era reduzida.

Segundo Faria (2015),  a seleção para o comando das subunidades da FEB era um

problema,  pois  o  quadro  de  capitães  estava  envelhecido.  Devido  a  isso,  tenentes  foram

comissionados a serem capitães e foram convocados tenentes e aspirantes-a-oficial,  recém-

formados. Esse fato foi visto como uma desvantagem, por causa da inexperiência dos oficiais

nas funções de comando das subunidades da FEB. Somando a isso, o efetivo de oficiais da

reserva (R2) eram de 3% de capitães e de 36% de tenentes. Outro fator era que a reserva

brasileira estava desprovida de pessoal especializado para operar os novos equipamentos e

armamentos que seriam empregados pela força brasileira.



16

De acordo com Seleção (2008), a escolha dos homens, sob o ponto de vista médico foi

algo que dificultou a mobilização de efetivo para compor a FEB, visto que seus critérios de

seleção eram muito rigorosos. Seus índices fizeram com que muitos brasileiros, que foram

convocados a participarem da FEB fossem incapacitados para irem a guerra. Isso causou certo

mal-estar em relação a moral do brasileiro, passado a ser visto com uma “sub-raça”, através

dos preceitos da ideologia nazista da existência de uma raça superior.

Ainda  de  acordo  com  Seleção  (2008),  os  critérios  de  seleção  adotados  nessas

inspeções médicas eram baseados nos critérios norte-americanos. O Tenente-Coronel Xavier

Airosa  foi  quem estabeleceu  o  perfil  do  homem desejado  a  compor  a  FEB,  este  homem

deveria possuir vigor físico, equilíbrio emocional e mental, e um mínimo de desenvolvimento

intelectual com certa maturidade. 

Segundo  Seleção  (2008),  após  passar  por  esses  critérios  da  inspeção  médica,  os

homens passavam a ser classificados em 4 grupos:

-Apto Especial (E): Apresentando todos os requisitos de aptidão

-Apto Normal (N): Dentro da normalidade, porém sem exigências de critérios rígidos

de visão, altura e peso.

-Incapaz  Temporariamente  (T):  Portadores  de  doenças,  afecções  ou  síndromes

suscetíveis de tratamento e recuperação ao curto prazo.

-Incapaz  Definitivo  (D):  Portadores  de  doenças,  afecções,  síndromes  que

incapacitassem conforme as Instruções Reguladoras, das Isenções, Baixa ou Reformas. 

E conforme a categoria, o homem recebia o seu destino determinado:

- Tipo E – destinado a Força Expedicionária Brasileira;

- Tipo N – destinado a outras organizações militares;

- Tipo T – deveria retornar em 30 dias para novo exame;

- Tipo D – incapacitado para o Serviço Militar.

Apesar  dessa  classificação,  houve  por  parte  do  comando  do  Exército  um

abrandamento desse tipo de classificação, pois a necessidade de efetivo para compor a FEB

era muito  importante,  sendo assim,  muitos  classificados  como tipo N foram incluídos  no

contingente da Força Expedicionária Brasileira (SELEÇÃO, 2008).

O problema relacionado à seleção do efetivo estava atrelado à adoção de índices e

coeficientes estadunidenses,  que não seria repetido atualmente,  e de não terem levado em

conta que o biotipo brasileiro em relação aos norte-americanos é diferente.
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2.3.1 Pessoal e treinamento

Segundo Faria (2015), desde o momento em que o Brasil entrou na guerra em meados

de 1942, os jovens recrutas  para o Exército  não foram mais dispensados  utilizando-se os

termos em tempo de paz do recrutamento. Mesmo assim, os padrões físicos e educacionais

exigidos para as unidades expedicionárias e unidades de recrutamento adicionais era de 18 a

25 anos para completar a recém-formada divisão de infantaria, que precisaria de seus próprios

especialistas como motoristas, técnicos de sinalização e pessoal médico. 

De  acordo  com  Faria  (2015),  o  Brasil  na  década  de  1940  era  uma  sociedade

predominantemente rural, muitos recrutas para a FEB provinham de meios urbanos, e suas

atividades físicas e educacionais padrões foram bem acima do que tinham sido as normas do

Exército para os tempos de paz. A maioria dos homens foi recrutada no sul e sudeste do país,

principalmente  em  cidades  densamente  povoadas  como  Rio  de  Janeiro,  São  Paulo,  Belo

Horizonte  e  áreas  circundantes.  Desde  que  o  Exército  Brasileiro  nunca  foi  racialmente

segregado,  esse  pessoal  provinha  das  mais  diversas  origens  étnicas  possíveis  europeus,

africanos,  japonêses,  índios  brasileiros  e  muitos  graus de raças  mistas  e  veio  de todas  as

esferas da sociedade. Embora o Brasil possuísse uma das mais antigas academias militares das

Américas, criada no início do século XIX, uma grande proporção de oficiais de infantaria

júnior eram alunos do CPOR, o equivalente ao ROTC americano.

De acordo com Mussalém (2005), no momento em que a FEB estava sendo criada,

nenhuma das  armas de infantaria  ainda  haviam sido recebidas;  a  FEB embarcaria  para o

exterior desarmada, mas enquanto isso o treinamento tinha que ser realizado com a variedade

de armas de origem europeia que eram acessíveis.  Os períodos de instrução tática  foram

insuficientes, no entanto.

Isso  se  deveu,  segundo  Mussalém  (2005),  à  maneira  deficiente  como  a  doutrina

francesa foi assimilada durante os anos entre guerras, ao longo de um exército que sofria das

fraquezas  profissionais  inevitáveis  após  gerações  de  estagnação  perturbada  apenas  por

episódios de insegurança interna. Os princípios de treinamento franceses da década de 1920

foram  apropriadamente  inculcados,  a  absorção  subsequente  de  princípios  de  combate

americanos teria sido mais fácil e mais rápido.

De acordo com Vilela (2008), ao embarcarem para a Itália descobriu-se que o destino

era Nápoles, onde a divisão se reunia em meados de julho de 1944. Aqui o primeiro grupo,

comandado  pessoalmente  por  Mascarenhas,  foi  recebido  pelo  tenente-general  Jacob  L.

Devers, comandante das tropas americanas na Itália.
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Segundo Vilela (2008), de fato, os brasileiros foram provavelmente mais bem-vindos

do que sabiam. A Itália tinha sido a única área de operação por quase um ano até que os

Aliados, após uma série de campanhas cruelmente difíceis, finalmente capturaram Roma em 4

de junho de 1944. Mas dois dias depois, a Itália se tornou uma área de operação secundária

como as principais forças aliadas desembarcaram na França na Normandia.

Este mesmo autor, Vilela (2008), em julho de 1944, os comandantes aliados na Itália

estavam em uma luta desesperada para manter sua força, enquanto as forças estavam lenta,

mas, seguramente sendo drenadas para o noroeste da Europa. Além disso, outro grande pouso

na costa sul da França estava marcado para agosto, e algumas das unidades e comandantes

mais experientes da Itália estavam programadas para partir para a operação. Assim, a chegada

da nova Força Expedicionária Brasileira com seus 25.334 homens foi mais que bem-vinda.

Os  brasileiros,  de  acordo  com  o  que  apresenta  Vilela  (2008),  imediatamente

enfrentaram dificuldades. A condição médica de muitas das tropas brasileiras não estava de

acordo  com  os  padrões,  seus  uniformes  eram  inadequados  para  o  clima  da  Itália,  e  o

despreparo geral da unidade apresentava problemas imediatos. Apesar das recomendações do

grupo de  observadores  (que  relataram que  eram necessários  roupas  mais  pesadas  e  mais

quentes,  botas  mais  resistentes  e  outros  itens  para  permitir  que  as  tropas  de  combate

sobrevivessem no clima frio da região montanhosa da Itália central), pouco havia sido feito

para fazer isso ficar disponível para as tropas antes de sua chegada a Nápoles.

Em  Vilela  (2008),  podemos  observar  que,  alertado  para  esses  problemas  por  sua

inspeção pessoal de suas últimas tropas, o general-de-divisão Mark W. Clark, comandante do

Quinto  Exército  dos  EUA  para  o  qual  os  brasileiros  foram  designados,  tomou  medidas

imediatas para corrigir as deficiências. Tomando o que os brasileiros precisavam das ações do

Exército  dos  EUA,  Clark  os  equipou  o  suficiente  para  permitir  que  participassem  das

próximas batalhas.

Ainda em seu trabalho Vilela (2008), destaca que mais treinamento também estava na

agenda  do  1ª  DIE.  Embora  as  instalações  de  treinamento  fossem  poucas,  os  brasileiros

usavam o que estava disponível e incluíam esportes, marchas de treinamento e sessões de

treinamento de fim de curso para se aclimatarem ao novo ambiente. No entanto, os relatos, ao

inspecionar as autoridades médicas dos EUA, tinham algumas coisas desagradáveis a dizer

sobre a condição física de muitas das tropas brasileiras. Muitos sofriam de doenças facilmente

evitáveis, enquanto outros sofriam de problemas dentários que, uma vez tratados, tornavam o

soldado pronto para o combate. Estes foram todos abordados imediatamente pelo comando

brasileiro.
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Quando chegaram à Itália, de acordo com o que afirma Mussalém (2005), a partir de

julho  de  1944,  os  regimentos  de  infantaria  da  FEB  receberam  suas  armas,  veículos  e

equipamentos pela Seção da Base Peninsular do 5º Exército dos EUA. O próximo passo foi

colocar  o  pessoal  através  de  campos  de  treinamento  corretivo  estabelecidos  pelo  Quinto

Exército; no entanto, apenas o primeiro regimento de infantaria da FEB a chegar – o 6º - teve

alguma oportunidade real de instrução profissional antes de se comprometer com o combate.

A 1ª e 11ª Infantaria, chegando no outono, mal teve tempo de aprender o básico de suas novas

armas vindas dos EUA antes de serem empurrados apressadamente para a frente do Vale do

rio Reno em novembro de 1944.

Figura 3 – Estradas na Itália

Fonte: HISTÓRIA ILUSTRADA (2019)

2.4 A BATALHA DE MONTE CASTELO

De acordo com Silveira (2005), foi atribuída à Task Force 45 a missão de capturar

terreno adicional como um prelúdio para renovar a ofensiva em dezembro. Designados para

ajudar no ataque,  estavam o 3º Batalhão,  o 6º Regimento de Infantaria  e o Esquadrão de

Reconhecimento da divisão sob o comando do Capitão Flávio Franco Ferreira. O apoio de

artilharia  foi  fornecido  pelo  2º  Batalhão,  1º  Regimento  de  Argamassa  Auto-Propelida.  A

Força-Tarefa  45  teve  sucesso  no  ataque  e  logo  enfrentou  a  fortaleza  alemã  no  Monte

Belvedere, que dava para a Rodovia 64. Isso iniciou um grande ataque brasileiro contra o

vizinho Monte Castelo.
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Figura 4 – Em combate

Fonte: HISTÓRIA ILUSTRADA (2019)

Embora a divisão brasileira estivesse sem um terço de suas unidades autorizadas, de

acordo com o que  afirma  Silveira  (2005),  a  IV Corps  ordenou um ataque  contra  Monte

Castello como outro movimento preliminar antes de retomar a ofensiva completa. O General

Mascarenhas era agora responsável por manter a defesa do Vale do Reno, a ofensiva contra a

área do Monte Castello-Monte Della Torraccia (Colinas 1027 e 1053), e tomar a cidade de

Castelnuovo.

Conforme Silveira (2005) para cumprir essas missões, ele não teve escolha a não ser

chamar para frente o regimento restante de sua divisão, o 11º Regimento de Infantaria do

Coronel  Delmiro  Pereira  de  Andrade.  Embora  incompletamente  treinado  e  equipado,  era

necessário que ele tomasse o seu lugar na frente.

Na  verdade,  como  nos  mostra  Silveira  (2005),  no  início  de  dezembro,  o  Quinto

Exército inteiro foi fortalecido. Quatro divisões americanas no II Corpo do Major-General

Geoffrey Keyes estavam prontas para renovar o ataque ao longo da Rodovia 65 para violar as

defesas alemãs da Linha Gótica. O trabalho do General Crittenberger foi “manter a pressão

contra  o  inimigo,  dando  continuidade  à  série  de  operações  objetivas  limitadas  iniciadas

anteriormente pelos brasileiros no setor Bombiana-Marano”.

O  mesmo  Silveira  (2005),  destaca  que  o  mau  tempo  e  a  falta  de  apoio  aéreo

aproximado causaram o primeiro de uma série de atrasos que continuaram no inverno. Mais

tarde, em dezembro, quando a Batalha do Bulge começou na Bélgica e em Luxemburgo, o
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marechal-de-campo Alexandre ficou preocupado com um ataque similar na Itália, que sem

dúvida visaria o mais fraco de seus dois exércitos, o Quinto. Ele esperava que o ataque viesse

no setor  dos  brasileiros  ou  na  92ª  Divisão  de  Infantaria.  O novo comandante  do  Quinto

Exército, o major-general Lucian K. Truscott Jr. (Clark foi promovido ao comando do 15º

Grupo de Exércitos), tomou medidas imediatas para colocar unidades de reserva atrás do IV

Corpo de exército.

Figura 5 – Em combate

Fonte: HISTÓRIA ILUSTRADA (2019)

Ainda em Silveira (2005) verificamos que apoiados pelo 13º Batalhão de Tanques da

1ª  Divisão  Blindada,  e  elementos  do  751º  Batalhão  de  Tanques  e  do  894º  Batalhão  de

Tanques Destruidores,  os brasileiros  atacaram.  Contra um batalhão estimado de infantaria

alemã, o ataque em 29 de novembro imediatamente teve problemas quando um contra-ataque

alemão no vizinho Monte Belvedere expulsou os americanos da colina principal e colocou

uma forte força inimiga no flanco brasileiro.
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Decididos a renovar o ataque sob o manto das trevas, de acordo com Silveira (2005),

as forças brasileiras, lideradas pelo 1º Batalhão, 1º Regimento de Infantaria do Major Olivo

Gondin  de  Uzeda,  e  3º  Batalhão  da  11ª  Infantaria  do  Major  Cândido  Alves  da  Silva,

enfrentaram  imediatamente  terreno  íngreme  e  resistência  determinada,  mas  continuou  o

trabalho árduo para cima.

Segundo  Silveira  (2005),  coberto  pela  artilharia  dirigida  por  Brig.  Gen.  Oswald

Cordeiro de Faria, o avanço correu bem até cerca do meio-dia, quando o consistente fogo

pesado, a metralhadora e o fogo de artilharia do inimigo interromperam o ataque. Os contra-

ataques alemães logo se seguiram, e os brasileiros expostos tiveram pouca escolha a não ser

se aposentar. Eles sofreram 190 baixas no ataque matinal.

Figura 6 – Em combate

Fonte: HISTÓRIA ILUSTRADA (2019)

De  acordo  com  Silveira  (2005),  observa-se  que  os  alemães  buscaram  o  que

consideraram  uma  vantagem  e  nos  próximos  dias  contra-atacaram  os  brasileiros

repetidamente.  A certa altura,  o 1º Batalhão do Major Jacy Guimarães,  11º Infantaria,  foi

expulso  de  suas  posições,  mas  o  3º  Batalhão  do  Major  Silvino  Castor  da  Nóbrega,  6º

Infantaria, rapidamente recuperou o terreno perdido.
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Figura 7 – Em combate

Fonte: HISTÓRIA ILUSTRADA (2019)

Com o alto comando ainda determinado a renovar a grande ofensiva antes do ano

novo, segundo Silveira (2005), os brasileiros foram responsáveis por toda a massa do Monte

Belvedere-Monte  Della  Torraccia.  O  general  Mascarenhas,  com  seus  comandantes  de

infantaria e artilharia e vários oficiais da equipe, fez um reconhecimento pessoal de toda a

área para planejar seu próximo ataque.

Ele decidiu, conforme Silveira (2005), que, sem homens suficientes para manter uma

frente de 15 quilômetros  e lançar  um grande ataque ao mesmo tempo que ele  iria  atacar

Castello e, assim, isolar o Maciço Monte Belvedere-Monte Gorgolesco. Então, uma vez que

as  armas  de  apoio  tivessem sido  movidas  para  frente,  ele  renovaria  o  ataque  ao  próprio

Belvedere.  Fogo pesado de artilharia  foi  colocado nos alvos,  e um grupo diversionista  se

formou para distrair  os alemães.  O ataque principal,  a ser lançado em 12 de dezembro e

liderado pelo general Zenóbio, seria realizado por um forte 1º Regimento de Infantaria.

Como nos apresenta Silveira  (2005), as coisas não poderiam ter ido muito pior. O

ataque começou em um nevoeiro espesso e chuva leve, e a visibilidade estava abaixo dos 50

metros. Embora algum progresso inicial tenha sido feito, as fortes dificuldades de fogo, lama

e terreno do inimigo interromperam o ataque no meio da tarde.  Outros 140 brasileiros se

tornaram vítimas sem ganho para relatar.
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Figura 8 – Em combate

Fonte: HISTÓRIA ILUSTRADA (2019)

No geral, de acordo com Silveira (2005), os brasileiros perderam 1.000 homens em

pouco mais de um dia de combate intenso. Esse fracasso logo seria um ponto de discórdia

entre os líderes brasileiros e americanos no teatro, mas nada de sério aconteceu e as relações

continuaram amigavelmente. Foi também nessa época que o alto comando na Itália chegou à

conclusão  de  que  nada  mais  poderia  ser  realizado  durante  o  inverno  italiano.  Todos  os

contingentes foram aconselhados a ir até a defensiva até a primavera.

Nos 100 dias seguintes, Silveira (2005), afirma que apesar das péssimas condições

climáticas, a divisão brasileira defendeu as montanhas enquanto aguardava melhor tempo e

ordens para renovar o avanço. Já em fevereiro, os planos para esse avanço foram discutidos

pelos comandantes de divisão e de corpo. Desta vez, os brasileiros seriam acompanhados por

outra nova divisão americana, a 10ª Divisão de Montanha, sob o comando do major-general

George P. Hays.

Silveira  (2005),  destaca  que  os  brasileiros  entregaram  as  altas  montanhas  aos

americanos, especialmente treinados para as guerras nas montanhas e no inverno, enquanto

atacavam  ao  lado,  novamente  contra  Monte  Castelo.  Coordenando  seu  ataque  com  os

alpinistas de Hays, o 1º EID atacou novamente em 21 de fevereiro de 1945, apoiado pela

primeira vez por aeronaves tripuladas.
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Desta  vez,  diz  Silveira  (2005),  batalhões  do  1º  e  11º  Regimentos  de  Infantaria

atacaram e, depois de uma luta feroz, conseguiram tomar Monte Castelo assim que Belvedere

caiu para os americanos vizinhos. A última linha principal de defesas alemãs antes do vale do

rio Pó tinha sido quebrada.

Os brasileiros, de acordo com Silveira (2005), finalmente se revelaram em uma grande

operação e seriam novamente usados pelo Quinto Exército. Eles aliviaram a 10ª Divisão de

Montanha  no  Monte  Belvedere  e  depois  lutaram em La  Serra,  Castelnuovo,  no  Vale  do

Marano e no Vale do Panaro, e na ofensiva da primavera (Operação Artesão) que rapidamente

se transformou em uma tentativa de retirada das forças alemãs.

Figura 9 – Peça de artilharia camuflada

Fonte: HISTÓRIA ILUSTRADA (2019)

Ainda segundo Silveira  (2005), o General Crittenberger enviou sua 34ª Divisão de

Infantaria dos EUA e o 1º EID a noroeste ao longo da Rodovia 9 para isolar o Corpo de

Montanha da LI e suas três divisões, seguido por perto pela 92ª Divisão de Infantaria. A essa

altura, 23 de abril de 1945, as fortes defesas dos Apeninos do norte estavam muito atrasadas e

os alemães, fracos, desorganizados e derrotados, estavam em fuga.



26

2.4.1 Atuação da artilharia brasileira na tomada de Monte Castelo

Das cinco investidas sobre o Monte Castelo, as tropas brasileiras passaram a participar

efetivamente  da  terceira  tentativa  em diante.  Os  I,  II  e  III  Grupos  de  artilharia  ficaram

incumbidos de prestar o apoio de fogo ao grupamento sob o comando do General Zenóbio,

em nossa primeira incursão no monte em 29 de novembro de 1944.

Entre a primeira e segunda investida de nossas tropas sobre Monte Castelo houve uma

dilatação  do  prazo  para  que  fossem  reorganizadas  as  táticas  devido  as  más  condições

climáticas na busca pelo êxito da missão. Segundo Moraes: 

E a  nossa  artilharia  se  valeu  dessa  dilatação  de  prazo  para  martelar  a  zona  de

combate germânica, no período de 6 a 11 de dezembro. Executou com magnífico

resultado uma série  de  bombardeiros  sobre Monte Castelo.  (MORAES, 2005,  p.

116)

A  segunda  investida  que  a  FEB  veio  a  participar  foi  comprometida  pelo

desencadeamento prematuro de um bombardeio por parte da artilharia americana. A quebra

do sigilo foi um fator determinante para o insucesso dessa tentativa.

Para o terceiro ataque a nossa artilharia contava com o reforço da 18 obuses da Artilharia do

IV corpo além da atuação dos I, II e III Grupos de Artilharia sendo o I e o II reforçados por

companhias de obuses do 11º Regimento Sampaio. Segundo Moraes:

A nossa Artilharia, superiormente orientada pelo General Cordeiro de Farias, apoiou

a  ação  sobre  Monte  Castelo  com  oportunidade  e  decisiva  eficiência,  ora  em

beneficio do conjunto atacante, ora em proveito de um e de outro batalhão. Teve

papel proeminente na tomada do mencionado baluarte, e sua ação nas últimas horas

da  jornada  abreviou  a  decisão  do  ataque.  Posteriormente  vários  prisioneiros  de

guerra declararam que as concentrações preliminares desse ataque ao Monte Castelo

“eram de arrebentar os nervos de qualquer um”. (MORAES, 2005, p. 134)

De acordo com Brasil,  durante  a  atuação  em Monte  Castelo  os  Grupos  da  nossa

artilharia  tiveram  missões  táticas  diferentes  entre  si  com  peculiaridades  para  atender  as

necessidades da manobra.  É previsto em manual  que: “Algumas missões táticas,  pelo seu
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simples  enunciado,  definem todas  as  responsabilidades  de apoio de fogo atribuídas  a  um

elemento de artilharia e denominam-se missões táticas padrão.” (BRASIL, 1997, p. 3-4).

As missões táticas padrão são cinco sendo que cada uma delas é definida por quem

atende os pedidos de tiro, com quem o grupo estabelece ligação e comunicação, qual vai ser a

zona de ação do grupo, se será fornecido observadores avançados ou não, quem planeja os

seus fogos e quando ira ocupar determina posição.

Tabela 1 – Missões Táticas de Padrão.

Fonte: MANUAL DO EB C6-1

Segundo Moraes (2005), os grupos de Artilharia atuaram da seguinte forma: 

- I Grupo (Grupo Levy Cardoso), em apoio ao I/ 11º RI:

- II Grupo (Grupo Da Camino), em apoio ao III/ 11º RI;



28

- III Grupo (Grupo Souza Carvalho), sem prejuízo das missões da apoio direto ao 371º RI

(norte-americano);

- IV Grupo (Grupo Panasco Alvin), na ação de conjunto.

I Grupo

O I  Grupo (Grupo Levy  Cardoso)  tem suas  origens  históricas  no  heróico  1º.  /1º.

ROAuR  que  localizava-se  em  São  Cristóvão,  Rio  de  Janeiro.  Atualmente  denominado

Regimento Floriano o 1º. GAC de Selva, está situado em Marabá, no Estado do Pará. O I

Grupo embarcou no segundo escalão rumo a Itália desembarcando em solos estrangeiros no

dia 6 de outubro de 1944. Seu contingente tinha a peculiaridade de ser oriundos de várias

Organizações  Militares  distintas,  o  que  a  princípio  seria  um  fator  dificultante  para  o

adestramento, contudo ficou evidenciado com o alto grau de eficiência de nossos artilheiros

que a forma com que foi feita a composição do grupo não os enfraquecia.

Tinha como missão tática padrão o Apoio Direto ao 3º. Btl/1º. RI e realizou também,

missões de contrabateria e proteção.

Segundo Moraes: 

Na memorável jornada de 21 de fevereiro, por ocasião do ataque a Monte Castelo,

os seus fogos bem ajustados e potentes precederam sempre os diversos lanços do

ataque,  desarticulando,  com admirável  precisão,  as  defesas  inimigas  (MORAES,

2005, p. 304).  

II Grupo

O II Grupo (Grupo Da Camino) já sediou algumas unidades pelo Rio de Janeiro com

nomenclaturas e missões distintas dentro da artilharia brasileira, tem suas origens no Forte

Campinho (1908), passou a ser denominado 1º RAM, mais tarde foi Transformado no 1º.

Grupo de Atilharia de Dorso (GADo) e por ocasião da segunda grande guerra foi integrante

do 2º./1º.  ROAuR. Atualmente o 21º. GAC, Grupo Monte Bastione sediado em Jurujuba,

Niterói, que até 2006 suas instalações estiveram em São Cristóvão, é a Unidade que vem

trazendo consigo toda a história desse Grupo que combateu bravamente na segunda guerra. 

Seu embarque para a Itália se deu pelo 1º. Escalão no dia 1 de julho de 1944, sendo o

primeiro  Grupo  a  chegar  no  teato  de  operações  europeu.  Já  em  território  italiano,  após

desembarcar  em Nápoles  seguiu  por  via  rodoferroviária  para  Tarquinia,  de  lá  partiu  em

Marcha Noturna para Vada. Em 16 de setembro de 1944 realizou sua primeira entrada em

posição onde viria ocorrer o batismo de fogo do Grupo em Monte Bastione. Entre os dias 16 e
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30 setembro foram consumidas 3.182 granadas e nesta ocasião o grupo atuou em apoio direto

ao 6º regimento de Infantaria. Ao todo o Grupo Da Camino cumpriu 2995 missões de tiro e

consumiu mais de 55000 granadas 105mm.

Segundo Moraes: 

Na memorável jornada de 21 de fevereiro, por ocasião do ataque a Monte Castelo,

em apoio  direto  ao  Regimento  Sampaio,  a  sua  atuação  teve  um realce  notável,

auxiliando com seus fogos potentes a progressão da nossa Infantaria  (MORAES,

2005, p. 305).

.

III Grupo

O III Grupo (Grupo Souza Carvalho) tem suas origens no Estado da Bahia passou por

diversas denominações até ser chamado de Grupo Bandeirante sediado na cidade de Barueri e

é conhecido como 20º GAC leve. Segundo dados retirados no site oficial do 20º GAC, em

junho  de  1932,  a  unidade  associou-se  com  a  Revolução  Constitucionalista,  a  qual

interrompeu-se  na  Capital  do  Estado  e  atuou  no  Vale  da  Paraíba  ao  lado  da  população

paulista, até o final do combate. Anos depois foi denominado 1º/ 2º Regimento de Obuses

Auto-Rebocados por ocasião da integração à gloriosa Força Expedicionária Brasileira.

Chegou em solo Italiano no dia 6 de outubro de 1944 após ter embarcado no segundo

escalão que viria do Brasil para constituir a FEB nos campos de batalha. Durante a campanha

na Itália esteve presente em diversas operações que foram de vital importância para o êxito

das missões brasileiras.

O batismo de fogo do grupo se deu em 15 novembro de 1944 em Porreta Terme. Por

ocasião da investida sobre Monte Castelo, cerca de 185 missões de tiro foram cumpridas ao

todo, já em Montese, 9 mil tiros foram efetuados causando sérias baixas sobre os inimigos.

Ao longo de toda campanha na Itália  foram cumpridas  2.530 missões de tiro  e  o

Grupo consumiu mais de 40.000 granadas de 105mm. O Último Tiro ocorreu  no dia 29 abril

de 1945 no eixo Collechio – Fornovo di Taro, em apoio ao I/ 6º. RI.

. 

Segundo Moraes: 

Entre seus mais  assinalados feitos,  porém, refulgirão  para  sempre  a  sua  atuação

como artilharia de conjunto nas memoráveis jornadas que culminaram na conquista

do baluarte inimigo de Monte Castelo (MORAES, 2005, pag 306).
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IV Grupo

O atual 11º GAC, orgânico a Artilharia Divisionária, foi empregado em embates da II

Guerra Mundial  com a missão tática de ação de conjunto e reforço de fogos à Artilharia

Divisionária.  O novo sistema biflecha  era  uma novidade como material  empregado  neste

Grupo. Esse sistema propiciava maior precisão de fogos, maior constância desta precisão e

maior cadência de tiros. Além disso, aumentava o seu movimento em direção. O calibre 105

mm propiciava mais uso de trajetórias curvas. 

Segundo Beevor:

Os  canhões  utilizados  no  curso  da  Primeira  Guerra  Mundial  impunham  aos
artilheiros um certo número de servidões muito incômodas. A escolha da posição de
bateria para um canhão de tiro tenso, como o 75, era delicada. A peça devia ser
desenfiada por uma máscara,  cuja presença exigia uma alça mínima de tiro.  Em
virtude da trajetória tensa, a menor ondulação do terreno criava zonas desenfiadas
em contra-encosta que não podiam ser batidas. O campo de tiro das peças de 1918
era pequeno,  6 graus no máximo. Perdia-se assim tempo precioso:  para o tipo a
grandes distâncias, atirando-se com ângulos próximos a 45º, era preciso cavar uma
fossa sob a peça para garantir o recuo. Modificações eram necessárias no sentido de
melhorar sua flexibilidade e seus campos de tiro, horizontal e vertical. As soluções
destes  problemas  eram  conhecidas  desde  1918;  restava  aplicá-las  a  todos  os
materiais. As largas frentes pediam com urgência o aumento dos campos de tiro e
por isso o uso do reparo biflecha passou a ser normal (BEEVOR, 2012, pag 136).

Observam-se evoluções de materiais de Artilharia da Primeira Guerra para a Segunda

Guerra Mundial. A busca pelo tamanho ideal de canhão, assim como também, a preocupação

em melhorar os campos de tiro, horizontal e vertical, como também a flexibilidade foi o foco

da modernização da II Guerra Mundial. Além disso, o novo reparo biflecha, além de agilizar

entradas de posição, contribuíam com a constância da precisão dos tiros (BEEVOR, 2012, p.

136).

Segundo Beevor:

No  decurso  da  guerra,  a  Artilharia  foi  empregada  ora  centralizada,  ora
descentralizada.  Em  ambos  os  casos,  havia  razões  ponderáveis  e  lógicas  que
recomendavam o uso de uma e de outra modalidade e, às vezes, a combinação de
ambas.(...)  Durante  a  guerra,  entretanto,  essa  organização  mostrou-se
excessivamente  rígida,  porque  sempre  se  fazia  sentir  a  necessidade  de  uma
adaptação flexível da Artilharia às exigências de cada situação de combate. Todos os
beligerantes chegaram à conclusão de que, sob os pontos de vista técnico e tático, de
nenhum modo se pode conceber o emprego descentralizado da massa de Artilharia,
quando esta Arma predomina em relação aos demais meios de combate (BEEVOR,
2012, pag 134).

Notam-se  ajustes  quanto  à  coordenação  e  controle,  no  que  tange  o  emprego  da

artilharia,  é  sabido  que  tanto  a  forma  centralizada  como  descentralizada  possuíam
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desvantagens. Embora o emprego centralizado fosse de organização excessivamente rígida e

pouco flexível as exigências de cada situação, este possuía maior poder de fogo suficiente

para apoiar a progressão da Infantaria. Além disso, a forma descentralizada atendia bem à

flexibilidade mas deixava a desejar no poder de fogo. Por tais motivos, a atuação da Artilharia

se deu destas duas formas buscando a maior eficiência possível (BEEVOR, 2012, p. 134). 

 Segundo Branco:

(...)Em consequência empenhou um Batalhão de cada Regimento, isto é I/1ºR.I., e
III/11º R.I. e o III/6º R.I. com 3 pelotões de Tanques Americanos; dois grupos de
Artilharia, brasileiros (I e II) em apoio direto aos Batalhões e tanques,e, o IV Grupo
de Artilharia, nas ações de conjunto, (...) (BRANCO, 2012, pag. 82).

A missão tática desempenhada por esta unidade durante a Batalha de Monte Castello

foram “ações de conjunto” (BRANCO, 1960, p. 82).

Segundo Branco:

A artilharia com a missão tática de Ação de Conjunto (Aç Cj) deve proporcionar
apoio  de  fogo  à  força  como um todo.  Juntamente  com a  artilharia  em ação  de
conjunto-reforço de fogos constitui uma reserva de fogos imediatamente disponível
para o comandante da força intervir no combate. Esta missão tática Analisando este
trecho, nota-se ajustes quanto a coordenação e controle, visto que tanto o emprego
da artilharia de forma centralizada como descentralizada tinham desvantagens. Deste
modo, buscava-se a junção destas duas formas a fim de usufruir das vantagens de
ambas e reduzir ao máximo suas desvantagens (BRANCO, 1960, pag. 83).

` 
A definição de Ação de Conjunto diz respeito ao apoio de fogo à força como um todo,

não apenas ao Elemento apoiado. Sendo assim, podemos revelar que o IV Grupo de Artilharia

de Campanha, atualmente 11º GAC, atuou não somente em apoio aos Elementos de Manobra,

mas também em apoio à própria Artilharia entre outros grupamentos. Além disso, analisando

o trecho acima, é possível deduzir que o 11º GAC possuía, como sua Zona de Fogos, a Zona

de Ação do Elemento apoiado. 

Verificando o tipo de missão tática que o 11º GAC desempenhava durante a II Guerra

Mundial, podemos ver Ação de Conjunto em apoio ao Regimento Sampaio.

O 11º GAC sendo empregado de forma centralizada garantia um maior volume de

fogos sobre o inimigo. Porém era muito rígido e pouco flexível, pois não era fácil adaptar tal

emprego  a  qualquer  situação  em  qualquer  terreno.  O  emprego  desta  unidade  de  forma

descentralizada favorecia esta adaptação, porém não atendia muito bem a volumes de fogos

(BRANCO, 1960, p. 83). Segundo Moraes: 
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Dois grupos de artilharia (I e II), brasileiros, atuariam em apoio direto aos batalhões

atacantes;  e  o  IV  Grupo  de  Artilharia  participaria  das  ações  de  conjunto;  e  a

artilharia do IV corpo reforçaria as ações em proveito do ataque.(MORAES, 2005,

p. 111)

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a

pesquisa, procurar-se-á garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além

de propiciar a verificação das etapas de estudo.

3.1 TIPOS DE PESQUISA

Pesquisa bibliográfica.

3.2 MÉTODOS

Foi  realizada  uma  pesquisa  bibliográfica  onde  foram  consultados  livros  e  artigos

disponíveis de forma física e em banco de dados eletrônicos. No decorrer da pesquisa foram

realizados os seguintes procedimentos: apresentação da pesquisa bibliográfica relacionada à

temática; levantamento de dados referentes à atuação da FEB na Segunda Guerra Mundial e a

atuação da Artilharia brasileira na tomada de Monte Castelo.

Por fim, confrontamos os dados com as hipóteses propostas, pretendendo a refutação

ou corroboração da teoria proposta.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma das decisões mais difíceis que o Brasil teve que tomar em sua história foi sua

participação na Segunda Guerra Mundial para apoiar os Aliados contra o Eixo. Embora o

Brasil tenha lutado na Primeira Guerra Mundial como aliado dos Estados Unidos, da Grã-

Bretanha  e  da  França,  com ativos  da  Marinha,  do  Corpo  Médico  e  de  observadores  do

Exército, a situação interna do país havia mudado significativamente desde então.
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Após  a  Primeira  Guerra  Mundial,  o  Brasil  percebeu  que  era  vital  estabelecer  um

Exército capaz de proteger e defender o país. As Forças Armadas brasileiras eram pequenas e

mal equipadas em armas e material modernos. Com base na experiência de observadores do

Exército Brasileiro incorporados às unidades francesas durante a Segunda Guerra Mundial,

uma comissão francesa no Brasil ajudou o Exército a realizar modificações que levassem o

mesmo ao mesmo nível dos exércitos europeus. Essa transformação foi realizada ao longo de

vinte anos e foi projetada para melhorar as escolas, a doutrina e o equipamento do Exército

Brasileiro. A missão da comissão foi encerrada em 1939 com a eclosão da Segunda Guerra

Mundial.

Depois  de uma relutância  inicial  em comprometer  tropas  no esforço de guerra,  os

políticos brasileiros decidiram que a participação direta do país alcançaria um status especial

após a guerra. A Força Expedicionária Brasileira – FEB começou como um projeto político

para tornar o Brasil um "aliado especial" dos Estados Unidos. A Grã-Bretanha se opôs ao

envolvimento das tropas brasileiras em parte por causa da percepção de simpatias pró-Eixo de

alguns políticos brasileiros, e em parte por causa de tropas de muitas nacionalidades no Teatro

Mediterrâneo. 

O  Brasil  participou  ativamente  da  Segunda  Guerra  Mundial  como  fornecedor  de

matérias-primas estratégicas, como o local de importantes bases aéreas e navais, como um

hábil  defensor dos Estados Unidos em conferências pan-americanas,  como contribuinte  de

unidades  navais,  um combate  esquadrão  de  caça  e  uma  divisão  de  infantaria  de  25.000.

Perdeu 1.889 soldados e marinheiros, 31 navios mercantes, 3 navios de guerra e 22 aviões de

combate. Saiu da guerra com as Forças Armadas modernizadas, graças ao recebimento de

70% de todos os equipamentos  Lend-Lease dos Estados Unidos enviados para a América

Latina.

Perante exércitos com melhores preparos e com muito mais experiência em guerras

que o Exército Brasileiro, a FEB conquistou diversas vitórias sobre os mesmos. O primeiro

resultado obtido foi  os índices  difíceis  que os critérios  de seleção médica impuseram aos

soldados  brasileiros,  visto  que  tais  critérios  eram baseados  no  biotipo  do  soldado  norte-

americano, claramente diferente do soldado brasileiro.

Outra  dificuldade  encontrada  foi  a  falta  de  material  e  equipamento  que  fossem

parecidos com os quais a tropa brasileira iria empregar na Itália. Este fato ocorreu, pois os

materiais empregados pelo Exército Brasileiro eram muito heterogêneos, sendo uma mistura

dos  da  França  e  Alemanha,  em sua  maioria.  Isso ocasionou o  atraso  e  um adestramento

incompleto dos pracinhas.
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Durante a fase de preparação da FEB, a forma como eram empregados seus meios e

peças  de manobra  ainda  sofriam reflexos  da  antiga  doutrina  militar  francesa,  já  que esta

passou muito tempo sendo a doutrina de alinhamento do Brasil. Fato que contribuiu para esse

quadro foi a falta de manuais e pessoal capacitado para ensinar a doutrina norte-americana

para nossos comandantes de menores escalões da FEB.

Tais  problemas  foram solucionados  com extrema  eficiência  e  propiciaram  o  bom

adestramento e emprego da FEB na região da Itália. O problema com relação à seleção de

pessoal  foi  solucionado  com um abrandamento  dos  critérios  para  corresponderem com o

biotipo do soldado brasileiro, além de selecionar não só os soldados tipo E, mas também os

soldados tipo N para compor a FEB.

Com relação  aos  problemas  de  instruções,  ao  chegarem à  Europa  o  problema  foi

solucionado pelo comando da FEB junto ao comando do V Exército  NA, passando cada

fração ter sua dotação orgânica completa. Além disso, a adaptação dos pracinhas, tanto ao

novo material  quanto da forma de combater  e  suas experiências,  que adquiriam em cada

combate,  fizeram com que seu treinamento incompleto não prejudicasse suas atuações em

combate.

A questão sobre as dificuldades encontradas para colocar em prática a nova doutrina

militar  empregada pelo Exército Brasileiro teve como solução a realização de instruções e

estágios para os oficiais se adequarem sua forma de comandar e de empregar suas tropas de

acordo  com  a  doutrina  norte-americana,  no  qual  dava  ênfase  nas  operações  ofensivas.

Destaca-se que essa nova doutrina propiciava uma maior mobilidade e flexibilidade para a

tropa brasileira fazer frente às situações de contingência que apareciam em dado momento do

combate.

A adaptação às condições adversas dos pracinhas brasileiros foi o fator decisivo para

que o seu processo de adestramento e de seleção fossem concluídos com êxitos. Além disso, a

mudança de doutrina militar para acompanhar a evolução do combate da época foi de grande

valia para o exército. Contudo, outros aspectos ajudaram no sucesso da FEB no conflito da

Segunda Guerra Mundial.

Conclui-se então, que apesar de todos os obstáculos evidenciados na preparação e no

emprego da Força Expedicionária Brasileira, a qual foi mandada para um conflito mundial de

proporções  que  jamais  em  sua  história  havia  participado,  no  qual  a  garra,  adaptação,

resistência  e determinação do pracinha brasileiro fizeram com que a participação da FEB

pudesse  ser  coroada de  glórias  e  vitórias  nos  campos  de  batalha  da Europa.  A mudança

experimentada  pela  doutrina  militar  brasileira,  alinhando-se  com a  doutrina  militar  norte-
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americana, contribuiu muito para o sucesso das operações, visto que tornou a tropa brasileira

mais flexível e com maior mobilidade, visando sempre as operações ofensivas, norteando a

doutrina do Exército Brasileiro até os dias atuais. 
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