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RESUMO 

 

O SURGIMENTO DOS CARROS DE COMBATE NA PRIMEIRA GUERRA 

MUNDIAL E SEU IMPACTO NAS DOUTRINAS MILITARES DOS PRINCIPAIS 

PAÍSES ENVOLVIDOS NO PÓS GUERRA. 

 

AUTOR: João Felipe Hermantino Rodrigues Silva 

ORIENTADOR: Marcio Sousa de Pinho 

 
 
 

O presente trabalho versa sobre o surgimento dos carros de combate durante a Primeira 

Guerra Mundial no período de 1914 a 1918, bem como esclarecer os motivos que levaram 

ao desenvolvimento de novas tecnologias a serem empregadas nos campos de batalha, 

principalmente para superar o impasse criado pela “guerra de trincheiras”. Os britânicos e os 

franceses, pioneiros no desenvolvimento dos “Tanques”, para atingir seus objetivos, tiveram 

que superar diversas adversidades para concluir e desenvolver seus protótipos. Apesar das 

limitações e fragilidades dos primeiros carros de combate, além da falta de uma doutrina para 

o seu uso, eles tiveram impacto imediato na guerra, e mudaram para sempre a forma como o 

combate iria ocorrer dali em diante. Após o fim da Primeira Grande Guerra, os exércitos 

buscaram aperfeiçoar seus blindados, assim como desenvolver doutrinas que explorassem 

melhor suas possibilidades e limitações no campo de batalha. Gradualmente os cavalos foram 

substituídos pelos grandes e poderosos blindados, porém em todos os grandes exércitos 

houve resistência a mudanças por parte de muitos oficiais mais conservadores, junto com 

restrições orçamentárias, e dificuldades no desenvolvimento de uma doutrina que integrasse 

a infantaria e as formações de blindados. Assim, com o início da Segunda Guerra Mundial 

ficou claro o quanto o desenvolvimento dos equipamentos blindados, bem como de uma 

doutrina para seu uso, seria fundamental durante o conflito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Primeira Guerra Mundial, Carros de Combate, Blindados, Doutrina 



 
 

ABSTRACT 
 

THE COMING UP OF FIGHTING CARS IN THE FIRST WORLD WAR AND ITS 

IMPACT ON THE MILITARY DOCTRINES OF THE MAIN COUNTRIES 

INVOLVED IN POST WAR. 

 

AUTHOR: João Felipe Hermantino Rodrigues Silva 

ADVISOR: Marcio Sousa de Pinho 
 
 

This paper deals with the advent of Tanks during the First World War in the period from 

1914 to 1918, as well as clarify the reasons that led to the development of new technologies 

to be used on battlefields, especially to overcome the stalemate created by the war on the 

trenches. The British and French were the pioneers in the development of tanks, but to 

achieve their goals, those involved in the first projects faced a variety of difficulties to 

develop and finish their prototypes until its “Baptism by fire” in 1916. Although the first 

tanks had lots of limitations and fragilities besides the lack of doctrine especially developed 

for its use, armored vehicles had an immediate impact on the war, and changed forever the 

way that combats would occur thereafter. After the war, the most powerful armies tried to 

improve their armored vehicles and develop doctrines that would explore the capabilities and 

fragilities of tanks on battlefields. Gradually the horses have been replaced by the big and 

powerful Tanks, but in all great armies, there was resistance to changes by many conservative 

officers, as well as budget restrictions and trouble developing doctrines that would integrate 

infantry and armored formations. At the beginning of World War Two became clear how the 

development of armored equipment and doctrines to their use would be decisive during the 

war. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As guerras da segunda metade do século XIX, como a guerra Franco-Prussiana, e 

início do século XX, e a guerra Russo Japonesa, aliadas a revolução industrial, trouxeram 

diversas inovações tecnológicas que mudaram a forma de combate, trazendo modificações 

que impactavam a doutrina usada no combate. Ou seja, quem se adaptasse melhor as novas 

tecnologias e as implementasse mais efetivamente poderia obter grande vantagem sobre seu 

inimigo. A primeira guerra mundial foi um marco para os exércitos de todo mundo, pois 

mesmo os países que não participaram ou aqueles que tiveram participação limitada na 

guerra, receberam influência dos novos equipamentos, doutrinas e táticas implementadas nos 

campos de batalha da, então, Grande Guerra, tal influência pode ser sentida até os dias atuais.  

O escopo da pesquisa, consistirá na análise do surgimento dos carros de combate nos 

campos de batalha da primeira guerra mundial e como os veículos blindados afetaram as 

doutrinas militares, principalmente as britânicas, germânicas e brasileira, no período 

entreguerras (1919-1939). O recorte temporal compreende os anos de 1914 a 1939, 

englobando O período da 1ª guerra (1914-1918) e o período entre guerras que vai de 1919 

até 1939.  

Assim, é oportuno problematizar: até que ponto os carros de combate influenciaram 

no resultado da Guerra. J. F. C. Fuller ao ter seu primeiro encontro com um blindado em 

agosto de 1916 disse (ORGILL, 1972 p.19) “Ali estava o “X” da equação da vitória. Bastava 

apenas fazer que as pessoas vissem o problema[...]”. Tal fala demonstra a importância que 

muitos davam para esta nova arma que estava prestes a ser empregada. 

Ainda, algumas questões de estudo podem ser formuladas em torno do escopo, como 

a comparação entre os carros de combate desenvolvidos no período; a escolha do Brasil pelo 

Renault FT 17 para ser o primeiro carro de combate utilizado no país; a influência da missão 

militar francesa no brasil para o desenvolvimento da doutrina de carros de combate no Brasil; 

qual o grau de influência dos carros de combate nos embates do início da segunda guerra 

mundial; e por que algumas potências desenvolveram melhor a criação e emprego das 

viaturas blindadas. 

Com base nesses questionamentos, este trabalho busca subsídios, dentro do contexto 

da primeira guerra mundial e o período entreguerras, para avaliar as grandes mudanças 

trazidas pelo advento dos carros de combate na forma de guerrear e os efeitos que perduram 

até os dias atuais, pois as bases do combate convencional foram lançadas em tal período. 
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Compreender o processo de mecanização dos Exércitos ajuda a compreender a razão 

que alguns países são referência quando se trata do desenvolvimento de novas viaturas e 

doutrinas, ajudando a aumentar o poder bélico de tais países e a influência dessas doutrinas 

em diversos outros países que utilizam tais potências como base, caso do Brasil e vizinhos 

Sul americanos. 

Ao longo dos capítulos do trabalho poderemos apreciar os antecedentes históricos do 

carro de combate desde a idade antiga, como surgiu a ideia do carro de combate durante a 

Primeira Guerra Mundial e o desenvolvimento dos blindados, seu emprego entre 1916 e 1918 

e o impacto da inserção dos blindados nas doutrinas pós Primeira Guerra. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O surgimento dos carros de combate, bem como o desenvolvimento das doutrinas 

relacionadas ao seu uso é um tema pouco explorado por acadêmicos brasileiros. A realização 

de uma pesquisa, nesta direção, contribui para o preenchimento de lacunas e retirada de 

dúvidas existentes sobre a temática e até mesmo para mostrar a origem das doutrinas que é 

utilizada atualmente. Apesar de existir pouca literatura sobre o tema traduzida para nosso 

idioma, essa pesquisa busca demonstrar fatos históricos diretamente relacionados à 

modernização da cavalaria na Europa e por consequência no Brasil, tendo em vista que a 

nossa doutrina está diretamente relacionada com a doutrina dos países europeus, 

principalmente a França, que realizou uma missão militar em solo brasileiro, caracterizando 

a relevância desta pesquisa para a academia. 

 A pertinência da pesquisa, advém da possibilidade de renovar o interesse sobre tal 

assunto histórico pertinente para compreender  a sua modernização, assim como a realização 

de novas pesquisas sobre o tema, além da tradução de obras estrangeiras que poderia vir a 

ser feita pela Biblioteca do Exército para a publicação em nosso país, facilitando o acesso a 

tais obras. 

Esta pesquisa justifica-se pela percepção dos fatos históricos que contribuíram para o 

surgimento de carros de combate que viriam a atuar nos campos de batalha, tal qual a 

motivação dos principais países envolvidos, seus objetivos e soluções para os problemas 

criados pelo surgimento desta nova arma e seu impacto nas doutrinas militares. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Analisar a influência dos carros de combate na formulação das doutrinas militares dos 

principais beligerantes da Primeira Guerra período de 1919-1939. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

● Descrever os motivos que levaram ao desenvolvimento dos carros de combate e sua 

função durante a guerra; 

● Identificar os principais carros de combate desenvolvidos no período; 

● Analisar a importância estratégica do emprego dos carros de combate; 

● Analisar as mudanças doutrinárias decorrentes do emprego de carros de combate
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2 METODOLOGIA 

 

As fontes utilizadas tratam-se de livros impressos ou em mídias digitais, além de 

trabalhos acadêmicos relacionados ao assunto, artigos escritos durante a época estudada e 

escritos posteriormente. Grande parte das obras estudadas não está disponível em língua 

portuguesa devido à ausência de material escrito por brasileiros, ou obras traduzidas. Dessa 

forma, todo o acervo estudado pode ser encontrado através da internet. 
 

Tais obras escritas tornaram-se objeto de estudo, deixando dados e informações a 

serem entendidas através da análise. A investigação traduziu-se na apreciação dos 

documentos e obras produzidas por diversos autores, tanto aqueles que estiveram presentes 

durante os fatos descritos como J. F.C. Fuller com sua obra Tanks in the Great War, quanto 

estudiosos do assunto, como Douglas Orgill em seu livro Tanques-1918: Nascem os 

blindados. 
 

A viabilidade desta pesquisa, pode ser explicitada pela análise de obras que podem ser 

encontradas na biblioteca da AMAN, além das obras de literatura estrangeira disponíveis 

para leitura na internet. As fontes foram divididas entre trabalhos acadêmicos, livros físicos 

e livros digitais escritos no período estudado ou posteriormente. 

Percebe-se, portanto, que o conjunto documental apreciado é formado por fontes 

impressas e livros escritos no período, reveladores dos fatos ocorridos, junto do pensamento 

dos militares envolvidos no desenvolvimento dos carros de combate e sua doutrina de 

emprego durante a primeira guerra mundial, e nos anos subsequentes. Foram consultados 

livros, trabalhos acadêmicos, manuais e artigos científicos. 
 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo 

descritiva, por ter por objetivo esclarecer quais fatores contribuíram, de alguma forma, para 

o surgimento dos tanques, o seu desenvolvimento e emprego ao longo dos anos. 

Cabe ressaltar, que, a nomenclatura usual utilizada em nosso exército para se referir as 

viaturas blindadas de combate sobre lagartas é Carro de Combate, entretanto na maioria dos 

países de língua inglesa o termo utilizado é “Tank”, e na França, inicialmente, as viaturas 

eram chamadas de “Chars d’assaut” ou carros de assalto. Sendo assim, tais termos serão 

usados ao longo do trabalho, principalmente em citações onde serão transcritos trechos da 

maneira como estão escritos, ou traduções literais das obras estrangeiras. 
 

O trabalho recebeu um tratamento de cunho qualitativo, uma vez que foi apreciada a 

memória contida nas fontes, de modo a serem alcançados os objetivos previstos. 
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Trata-se de um estudo bibliográfico que, para a sua consecução, teve por método a 

leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão integrativa, 

contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos, de forma 

a consubstanciar um corpo de leitura atualizado e compreensível. 
 

O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção da 

bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e lista das fontes, 

argumentação e discussão dos resultados. 

Por se tratar de uma pesquisa com emprego de método histórico, a análise e discussão 

dos resultados serão efetuados no transcorrer dos capítulos desta pesquisa, de modo a 

contemplar os objetivos específicos propostos 
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3 OS ANTECEDENTES DO DESENVOLVIMENTO DOS CARROS DE COMBATE 

 
 

Capitão José Pessoa (1921, p. 3) afirma que “a ideia original dos carros de guerra, 

diversas entre si, segundo as nações e os séculos, vem de uma época muito remota”, e 

analisando diversas passagens da história é notável a preocupação que muitos exércitos 

possuíam em combinar velocidade com proteção e poder de fogo. 

O Coronel britânico J.F.C. Fuller, um dos pioneiros no assunto carros de combate, 

cita em sua obra (1920, p. 1) que “Na guerra o problema principal a se resolver é: Como 

desferir golpes sem recebê-los de volta”, ou seja, por mais que um exército seja capaz de 

atingir fortemente seu inimigo ele procura minimizar os efeitos de uma resposta. Além disso 

Fuller, levanta quatro, das principais preocupações que o soldado possui em batalha: 

 

Se olharmos para trás nos mais de 4000 anos de história da guerra conhecida, 

poderemos verificar que os problemas encontrados são sempre os mesmos, e além 

disso, o soldado que está na batalha deve se preocupar com 4 ações principais: 1 

Como atingir seu oponente estando longe dele. 2 Como avançar em direção ao 

inimigo. 3 Como atingir o inimigo no combate aproximado. 4 Como se prevenir de 

ser atingido durante a totalidade do engajamento. (FULLER, 1920 p. 1) 

 

 

Nesse sentido, podemos verificar que a essência do combate não mudou ao longo da 

história, o que mudou foram as táticas e os materiais usados. Podemos dizer que o primeiro 

“ancestral” dos carros de combate foi a Carruagem de Guerra, que era movida por cavalos. 

Seu primeiro uso registrado foi na Síria cerca de 1800 Antes de Cristo. A carruagem era 

geralmente usada por 2 homens, um condutor e um arqueiro, com semelhança aos atuais 

carros de combate, na qual cada homem desempenha uma função específica no carro. As 

carruagens, também, já apresentavam características, possibilidades e limitações que até hoje 

estão presentes nos carros de combate, tais como velocidade, capacidade de engajar o inimigo 

a distância, combater a infantaria estando em vantagem de posição, limitações quanto a 

manobra em terrenos desfavoráveis (pântanos, terrenos rochosos, elevações), além disso 

custavam mais do que os próprios cavalos. O uso das carruagens entrou em declínio em 

meados de 500 A.C. à medida que o homem aperfeiçoou suas técnicas de montaria, o que 

aos poucos fez a necessidade por carruagens diminuir exponencialmente. (PLUBINS, 2013) 
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FIGURA 1: Carruagem Assíria 

 

 

 

Fonte: historum.com (2011) 
 

 

A arte de guerrear sob o dorso do cavalo se desenvolveu principalmente na Ásia, entre 

Mongóis, Hunos e Chineses, com grandes exércitos baseados no emprego em larga escala de 

tropas montadas. Enquanto isso, na Grécia antiga, e no grande Império Romano as tropas 

montadas apesar de ganharem maior importância ao longo dos anos ainda possuíam um papel 

predominantemente auxiliar, sendo utilizadas em um número muito menor do que as tropas 

de Infantaria. Um fator que contribuiu para o desenvolvimento da arte equestre na Ásia, 

muito antes do que na Europa foi, de acordo com o Capitão de Cavalaria britânico L. E. 

Nolan: 

 
Parecia que em todas as partes da Europa o cavalo não passava de um pônei 

inferior, ou no máximo um cavalo áspero e limitado, enquanto o cavalo na Arábia, 

Ásia menor, nas vastas planícies da Mesopotâmia e Pérsia, era um animal 

esplêndido, bem preparado para os propósitos da guerra, e muito usado em batalha. 

Todas essas nações do oriente eram, de fato equestres, e faziam quase que o uso 

exclusivo da cavalaria em suas guerras (NOLAN, 1864, p. 01) 

 

 

Os Gregos foram os pioneiros no desenvolvimento de uma tática que usasse a 

cavalaria como força decisiva, nesse sentido, a cavalaria, era empregada nas alas, buscando 

desbordar o inimigo e atacá-lo pelos flancos e retaguarda (SALLES; BENTO; 

MARCONDES, 1979, p. 24), mas ainda era pouco. Alexandre, o Grande, devido a vastidão 

de seu Império, travou contato com as culturas orientais, o que contribuiu para o 

desenvolvimento de sua cavalaria e de novas formas de atacar o inimigo. Alexandre e seu 
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exército desenvolverem um tipo de operação ofensiva até então inédita nos campos de 

batalha, a Perseguição (SALLES; BENTO; MARCONDES, 1979, p. 25), se utilizando da 

mobilidade de suas tropas montadas, suas forças perseguiam o inimigo e o engajaram 

buscando destruí-lo completamente, semelhante ao que é feito hoje com tropas blindadas que 

avançam em território inimigo, utilizando sua velocidade e proteção blindada apoiados pela 

infantaria motorizada ou mecanizada. 

Os Romanos não eram cavaleiros tão hábeis e sua Cavalaria tinha uma função muito 

mais auxiliar no campo de batalha, ao passo que o protagonismo era todo das famosas legiões 

romanas. Os principais rivais dos romanos eram os Cartagineses, liderados pelo brilhante 

Aníbal. Os cartagineses possuíam uma Cavalaria melhor desenvolvida do que os romanos, o 

que foi preponderante para sua Vitória na batalha de Canes (219 A.C) o qual, a correta 

manobra da infantaria combinada a cavalaria, proporcionou uma vantagem avassaladora para 

Aníbal e seus comandados resultando no aniquilamento de uma grande força Romana 

(SALLES; BENTO; MARCONDES, 1979, p. 30) 

Foi durante a Idade Média que a cavalaria se tornou a força dominante dos campos 

de batalha europeus. O Marechal José Pessoa cita em sua obra que “Nessa época foi costume 

proteger os guerreiros com uma armadura, que, ao nosso ver, encerra quase que de modo 

completo a ideia do tanque” (ALBUQUERQUE, 1921, p. 03). Os grandes cavaleiros 

medievais montavam cavalos robustos e usavam pesadas armaduras que os protegiam de 

golpes dos inimigos mais fracos ou flechas. De acordo com Fuller (1920, p. 02) “[...] esses 

cavaleiros eram tanques vivos – uma combinação de energia muscular, armadura protetiva e 

armas ofensivas”. Em termos táticos, houve pouca inovação durante a Idade Média nos 

campos de batalha europeu, o cavaleiro pesado era praticamente invulnerável a flechas e aos 

fracos infantes, e o combate era muito individualizado, sem ações em conjunto. As tropas de 

cavalaria pesada entravam em combate e os infantes apenas poderiam ter alguma efetividade 

no confronto direto quando algum cavalheiro estivesse no chão sem a vantagem de estar 

montado. Entretanto no fim da idade média surgiu um novo instrumento de Guerra que 

mudaria para sempre os rumos dos futuros conflitos e o papel da infantaria e cavalaria nos 

campos de batalha, o surgimento das armas de fogo (SALLES; BENTO; MARCONDES, 

1979, p.36), agora não mais o cavaleiro pesado era invulnerável e cargas frontais eram muito 

mais custosas para a cavalaria.  

Com o advento das armas de fogo, também no fim da idade média e início da idade 

moderna, surgiram as primeiras ideias de “carros de batalha” que seriam movidos por tração 

animal ou meios alternativos como a força do vento, possuiriam proteção contra flechas e 
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armas de fogo primitivas e transportaram vários homens equipados com lanças, armas de 

fogo ou mesmo canhões primitivos (FULLER, 1920, p.03). Até mesmo o ilustre Leonardo 

da Vinci projetou um veículo de combate sobre o qual escreve para Ludovico Sforza, o 

Duque de Milão, em 1482. 

 
Estou construindo carruagens seguras e cobertas que são invulneráveis, e quando 

avançam com suas armas no meio do inimigo, mesmo grandes massas de forças 

inimigas precisaram recuar; e atrás deles a infantaria poderá seguir em segurança 

sem oposição” (DA VINCI, 1482, apud, FULLER 1920, p. 05). 

 
 

A ideia de Da Vinci, ofereceu uma visão bastante precisa do uso dos carros de 

combate mais de 400 anos antes de sua invenção, ainda segundo Fuller (1920, p. 07) “Da 

Vinci possuía uma ideia mais clara do uso dos tanques do que muitos soldados britânicos 

possuíam antes da batalha de Cambrai[...]” 

 

FIGURA 2: O “Tanque” de Leonardo Da Vinci” 

 

Fonte: leonardodavinci.stanford.edu (2005) 

 

 

Porém, não só o modelo de Da Vinci, como outros desenvolvidos no período pós 

idade média estavam fadados ao fracasso, pois a mecânica não estava suficientemente 

avançada para tornar o movimento por conta própria (sem depender da força muscular) 

prático (FULLER, 1920, p.08) 
 

A idade moderna trouxe grandes inovações militares tanto em armamento quanto em 

táticas, que repercutem até os dias atuais. Cada nação desenvolveu um estilo de combate, 

equipamento e organização próprio para seus exércitos, porém a ideia do combate medieval 

foi sendo deixada para trás, com a infantaria dominando os campos de batalha e os cavaleiros 

pesados, assim como os tanques de guerra centenas de anos depois, sendo usados para decidir 

o combate (SAVIAN; LACERDA, 2015, p. 110). Aos poucos a cavalaria deixou de ser 
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apenas pesada e foi dividida entre cavalaria leve e cavalaria pesada. Tal doutrina, foi 

principalmente desenvolvida no século XVI pelos espanhóis, que naquele momento eram a 

força hegemônica da Europa (SAVIAN; LACERDA, 2015, p. 117). As cavalarias leves e 

pesadas desempenham funções distintas no campo de batalha, semelhante ao que ocorre 

atualmente com a cavalaria mecanizada e cavalaria blindada, atendendo as novas tendências 

do combate. 

Até hoje as bases do emprego de forças mecanizadas e blindadas refletem doutrinas 

desenvolvidas na Idade moderna e início da idade contemporânea. Ao fim da idade moderna 

e início da idade contemporânea, a cavalaria europeia estava estabelecida de maneira geral 

em 3 (três) tipos: Cavalaria Pesada, Cavalaria leve e Dragões, com poucas variações de nação 

pra nação (NOLAN, 1864, p. 36) 

Realizando uma pequena comparação entre a cavalaria de tal era com a cavalaria atual 

podemos verificar que: “A cavalaria leve realizava principalmente missões de 

reconhecimento, segurança dos flancos, cobertura do movimento de uma força, entre outras.” 

(NOLAN, 1864, p.38). Todas essas missões seriam posteriormente desempenhadas por 

carros blindados mais leves e rápidos. 

 A Cavalaria Pesada era composta de homens que montavam cavalos maiores e mais 

pesados e usavam armaduras (muito mais leves que as do passado), ela permanecia 

principalmente em reserva devido às limitações de movimento imposta pela menor 

resistência de seus cavalos, sendo usada em ações decisivas no combate para quebrar as 

linhas inimigas, e geralmente acompanhada da cavalaria leve ou infantaria (NOLAN, 1864, 

p.37), semelhante ao que ocorreu com os pesados tanques de guerra da primeira guerra 

mundial e posteriores. Ações isoladas de tanques sem apoio, assim como na cavalaria pesada, 

se provariam custosas.  

Por último os Dragões foram concebidos como uma força híbrida entre a cavalaria e 

infantaria, homens com equipamento mais leve que se deslocavam a cavalo e poderiam 

combater tanto a pé quanto a cavalo, poderiam cumprir missões comuns a infantaria, bem 

como se utilizar de sua mobilidade para cumprir missões de perseguição ou retardamento, 

algo que seria posteriormente adaptado às forças de infantaria motorizadas, mecanizadas e 

blindadas, onde se utiliza de uma viatura que oferece agilidade e proteção para se deslocar 

até o local da batalha. (NOLAN, 1864, p.37)  
 

Porém, a Cavalaria dava cada vez mais sinais de que seus dias no campo de batalha 

estavam contados, grande parte devido aos avanços em equipamentos em decorrência da 

Revolução Industrial. Foi iniciada uma corrida técnica entre as nações industrializadas, levando 
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ao desenvolvimento de armamentos individuais e peças de artilharia mais eficazes, precisas e 

com melhor alcance, além do surgimento da metralhadora, que tornou a infantaria ainda mais 

forte. (SALLES; BENTO; MARCONDES, 1979, p. 93) 
 

Tais avanços tecnológicos, tornaram a progressão desprotegida em campo aberto 

praticamente em cargas suicidas pois “nenhuma tropa em ordem unida, nenhum homem 

descoberto ou desabrigado pode se expor à chuva de projéteis” (SALLES; BENTO; 

MARCONDES, 1979, p, 94). Outro fator que contribuiu para dificultar o avanço da cavalaria 

foi que apesar da velocidade de seu avanço, o homem montado em seu cavalo oferecia um 

alvo muito maior, logo, com fuzis cada vez mais avançados se tornava fácil atingir cavalo 

ou cavaleiro, quebrando o ímpeto de uma carga. 

A Guerra Franco-Prussiana de 1870, a Guerra dos Bôeres (1899) na África do Sul e 

a Guerra Russo – Japonesa (1904-1905)  deram algumas amostras do futuro das guerras e do 

principal problema que viria: A necessidade de se combinar Manobra com Poder de Fogo, 

pois durante séculos a manobra fora competência da cavalaria, porém no fim do século XIX 

e XX estava evidente que a cavalaria tradicional estava ultrapassada e era necessário novas 

formas de realizar a manobra (ORGILL, 1972 p.8). Para se adaptar ao novo combate os 

cavalarianos muitas vezes combatiam apeados de seus cavalos, mas ainda desempenhava 

algumas missões clássicas como exploração, reconhecimento, incursões e ações retardadoras 

(SALLES; BENTO; MARCONDES, 1979, p. 122) 
 
  

Deste modo, ficaram evidentes os antecedentes da cavalaria até a primeira guerra 

mundial, buscando apreciar seu emprego através das eras, sua maneira de combater, os 

avanços que contribuíram para que no futuro o cavalo fosse substituído por máquinas 

blindadas que desempenhavam as mesmas funções de seus antepassados. 
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4 O DESENVOLVIMENTO DOS PRIMEIROS CARROS DE COMBATE 

 
 

A Primeira Guerra Mundial foi o resultado de diversas tensões entre as potências 

europeias, tendo se tornado global devido ao complexo sistema de alianças desenvolvido no 

continente europeu. Foi lutada em 5 frentes principais – Ocidental, Oriental, Balcânica, 

Italiana e Turca – (SALLES; BENTO; MARCONDES, 1979, p. 125), a principal frente a ser 

estudada será a ocidental, onde os carros de combate entraram em ação pela primeira vez. 
 

A Frente Ocidental, também, possuiu 3 períodos distintos, e compreendê-los é 

essencial para perceber a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias e 

principalmente o surgimento dos “Tanks”, foram eles:  

1º Período: agosto a novembro 1914: Guerra de movimento; 

2º Período: novembro 1914 a março 1918: Guerra de estabilização, em trincheiras; 

3º Período: março a novembro de 1918: Guerra de movimento. (SALLES; BENTO; 

MARCONDES, 1979, p. 125) 
 

Nesse primeiro período, ainda foi possível a utilização de muitas táticas da era pré-

guerra, com um combate mais fluído nos estágios iniciais, entretanto antes do fim de 1914 

era visível as dificuldades enfrentadas por todos os envolvidos, como menciona House 

(2008): 

 

Todos os exércitos descobriram as falácias de suas crenças pré-guerra na 

necessidade do controle cerrado pelos comandantes e de fogo concentrado de 

Infantaria. Os franceses e britânicos estavam chocados com a vulnerabilidade de 

sua infantaria e artilharia, expostas ao fogo das metralhadoras e artilharia alemãs 

cuidadosamente posicionadas. Os alemães por sua vez estavam surpresos com a 

precisão e rapidez dos fuzileiros britânicos e das artilharias britânica e francesa 

 
 

Diante de tamanho poder de fogo, os combatentes foram obrigados a construir uma 

linha praticamente contínua de abrigos individuais e trincheiras, que partiam desde a Suíça e 

se estendiam quase que até o Mar do Norte. Tal mudança dos campos de batalha mudaram 

completamente a forma como a guerra seria combatida, impossibilitando diversas formas de 

manobra, basicamente qualquer ataque seria frontal. (HOUSE, 2008, p.44). A vida das forças 

que buscavam atacar foi dificultada, pois no espaço entre uma trincheira e outra foram 

instalados diversos obstáculos que atrasaram o avanço dos atacantes, e quando, com muita 

dificuldade, os atacantes conseguiram transpor tais obstáculos, se depararam com forte fogo 

inimigo partindo de posições fortificadas das trincheiras inimigas. 
 

Nesse contexto, a cavalaria perdia espaço nos campos de batalha, e “embora as forças 

armadas Britânicas e das outras nações europeias se recusassem a reconhecer, a cavalaria 
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estava indiscutivelmente ultrapassada” (ORGILL, 1972, p.08), ou seja, era impossível 

avançar com cavalos entre os arames farpados, lama e obstáculos presentes no espaço que 

havia entre as trincheiras. Tal espaço ficou popularmente conhecido como “Terra de 

Ninguém”. 
 

A Guerra de trincheiras gerou um grande impasse devido a incapacidade dos 

exércitos em manobrar no terreno, já que não podiam contar com suas cavalarias e em tese 

não existiam flancos, e sim, linhas contínuas de trincheiras. J.F.C Fuller (1920, p. 15) afirma 

que “três soluções foram tentadas para resolver o impasse – a artilharia, o gás e finalmente 

os tanques [...]”, porém os dois primeiros se mostraram, apesar de úteis, incapazes de 

solucionar a guerra de atrito, pois inúmeras variáveis como a direção dos ventos e ângulos 

das trincheiras, além de formas de prevenção desenvolvidas, influenciavam o resultado final 

que quase sempre não era satisfatório. 

No início da guerra, “na previsão de uma guerra de movimento, os ingleses tinham 

preparado uma grande quantidade de carros blindados equipados com canhões ou 

metralhadoras” (ALBUQUERQUE, 1921, p.08). Tais carros faziam parte do “Real Serviço 

Aeronaval”, formando uma pequena divisão. Posteriormente, o Serviço Aeronaval se 

dividiria para formar a “Real Força Aérea Britânica”. Esses carros nada mais eram do que 

carros de passeio equipados com placas de ferro para proteção além dos armamentos. Apesar 

de prestarem serviços relevantes nos combates ocorridos na Bélgica na primeira fase da 

guerra, ao final de 1914 “a guerra na França já havia se estabilizado em trincheiras. Lá os 

carros blindados, sempre uma força oportunista, viram todas as oportunidades desaparecer.” 

(STERN, 1919, p.07) 

 

Figura 3: Carro blindado britânico 

 

Fonte: Albuquerque (1921) 
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Os carros blindados foram divididos e lutaram em diversos fronts, porém um de seus 

esquadrões, o 20º Esquadrão do Real Serviço Aeronaval, seria o responsável por desenvolver 

os “landships” ou navios terrestres, que seriam posteriormente chamados de “Tanks”. Não 

há como apontar quem foi o primeiro indivíduo a ter a ideia de desenvolver os tanques, visto 

que desde a antiguidade a ideia de combinar velocidade e poder de fogo já existia, como 

explicado no primeiro capítulo. De acordo com Fuller (1920, p 18) “quando a guerra 

estourou, muitos civis e militares podem ter pensado em meios de reintroduzir cavaleiros em 

armaduras e carros de batalha, substituindo a força muscular pela força mecânica[...]”. 

Porém, 4 homens se destacaram com as ideias para desenvolver carros de combate, e se 

empenharam exaustivamente para que fossem desenvolvidos: Major Hetherington (STERN, 

1919, p.08), Tenente Coronel E. D. Swinton e Capitão T. G. Tulloch (FULLER, 1920, p.18), 

todos britânicos, e do lado francês o Coronel e posteriormente General Jean Baptiste Estienne 

(ALBUQUERQUE, 1921. p.11). É importante salientar, que, o desenvolvimento dos carros 

de combate franceses teve início posterior ao dos ingleses. 

Entre as primeiras propostas e ideias de carros de combate no fim de 1914, e seu 

primeiro emprego em 1916, um longo caminho foi percorrido para que os projetos fossem 

concluídos, testados e colocados em ação. Na Inglaterra, inicialmente os esforços para 

analisar projetos e desenvolvê-los estava sendo realizado de maneira independente pelo 

Almirantado inglês, posteriormente, em 1915, o controle de todas as ações relacionados 

ficaram a cargo do “Comitê Naval e Militar Conjunto” (FULLER, 1920, p.22). A expressão 

“Tank” se originou devido às dificuldades do comitê em manter sigilo sobre suas ações, tendo 

em vista que enfrentaram oposição de militares e civis que não acreditavam na ideia, e 

também pelo receio da espionagem alemã, Stern descreve a ideia para a designação “Tank”: 

 

O Sr. Macnamara sugeriu, para manter sigilo, que mudássemos o nome do comitê. 

O Sr. d’Eyncourt concordou que era extremamente necessário para manter segredo 

a todo custo e propôs se referir ao veículo como um “transportador de água”. [...] 

Na nossa busca por um termo sinônimo, mudamos a palavra “transportador de 

água” para “Tanque”, [...] tornando-se assim o “T.S committee” (Tank suply 

committee ou comitê de fornecimento de tanques). Foi assim que essas armas 

passaram a ser chamadas de Tanques e seu nome foi adotado por todas as nações 

do mundo. (Stern,1919, p.39) 

 

 

Desde os primeiros projetos e ideias “as dificuldades abundavam. Muitas eram atuais 

e reais, outras, porém eram imaginárias” (WILLIAMS-ELLIS; WILLIAMS-ELLIS, 1919, 

p.34), tal exemplo de dificuldade real era a pouca confiabilidade dos componentes mecânicos 

dos protótipos, enquanto as dificuldades imaginárias variam, como por exemplo a certeza 
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que alguns tinham de que “para desenvolver essas máquinas levaria mais de um ano. Com 

certeza a guerra acabará antes” (WILLIAMS-ELLIS; WILLIAMS-ELLIS, 1919, p.34). 

Os primeiros testes em solo inglês ocorreram em 15 de fevereiro de 1915, conduzidos 

pelo capitão Tulloch, e apesar de não terem sido um grande sucesso já trouxeram grandes 

ensinamentos (WILLIAMS-ELLIS; WILLIAMS-ELLIS, 1919, p.34). Ao longo de todo o 

ano de 1915 ocorreram diversos testes conduzidos pelo comitê e que serviram para identificar 

diversas oportunidades de melhorias. Ao final de 1915, foi desenvolvido o protótipo 

chamado pelos ingleses de “Little Willie” que já reunia características desejadas pelos 

ingleses como utilização de lagartas capazes de transpor crateras e capacidade de carregar 

metralhadoras e canhões (FULLER, 1920 p.27). O Little Willie serviu de base para que em 

1916, fosse desenvolvido o tanque Mark I, o primeiro carro de combate a entrar em ação na 

história. 

Como descrito por Stern (1919), ocorreram muitos testes até que o Tanque Mark 

estivesse pronto para entrar em ação, e a despeito das adversidades encontradas pelo 

caminho, de acordo com Albuquerque (1921 p.09) o projeto só obteve êxito "devido aos 

esforços do General E.D. Swinton, Coronel A. G. Stern, Sir T. d’Eyncourt, Major T. G. 

Hetherington e outros secundados por Lord Churchill então primeiro Lord do Almirantado”. 

Tais homens ficaram imortalizados na história das tropas blindadas como os pioneiros que 

lutaram para cumprir seus objetivos e mudaram a história das guerras para sempre. 

Focando do lado francês, Albuquerque (1921), Stern (1919), Fuller (1920), Williams-

Ellis e Williams Ellis (1919) e diversos outros autores concordam em suas obras, que, o 

General Estienne foi o grande responsável pelo desenvolvimento dos tanques franceses. 

Williams-Ellis e Williams-Ellis (1919, p.209) resumem o quanto Estienne foi fundamental:  

 

[...]Mas com os franceses, um homem, e apenas um homem, se destaca como pai 

e mãe dos Tanques. Ele foi o General Swinton, o Sir Albert Stern, e o General Elles 

dos tanques franceses. Isto para dizer que, ele foi o primeiro e principal inventor 

independente [...]. Então ele foi o principal propagador da ideia dos tanques no alto 

escalão do exército, e foi delgado comandante em chefe de todos os assuntos 

relacionados a tanques. Finalmente em 30 de setembro de 1916 ele foi nomeado 

comandante da “Artilharia de assalto”. (Williams-Ellis e Williams-Ellis.1919, 

p.209) 

 

O General Estienne era oriundo da arma de artilharia “e era apaixonado por inovações 

técnicas” (LEHMANN, 2016). Sua arma de origem influenciou a maneira como os franceses 

viam os tanques, House nos dá uma visão quanto a isso: 

As táticas dos carros de combate, assim como as armas, variavam entre os 

exércitos. Os britânicos, que colocaram em campo os primeiros veículos, 
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esmagavam arames e trincheiras assim que surgiam. Em contraste, o comandante 

da força blindada francesa, General Jean Baptiste Estienne, considerava os 

blindados pesados essencialmente como artilharia autopropulsada para destruir 

pontos fortes. (House,2008, p.67) 

 

 

Estienne, escreveu pela primeira vez para o comandante em chefe das forças armadas 

francesas sobre suas ideias em 1º de dezembro de 1915, nesta carta “[...] ele esboçou a ideia 

de uma nova máquina de guerra assim como o Coronel Swinton havia feito anteriormente 

para o nosso Ministério da guerra” (WILLIAMS-ELLIS; WILLIAMS-ELLIS, 1919, p.212). 

Sua carta atraiu o interesse do alto escalão do exército, porém após entrevistas e discussões 

de detalhes técnicos com engenheiros da firma Schneider - responsáveis pelo 

desenvolvimento do primeiro modelo de tanque pesado francês – ainda em dezembro, ele foi 

designado para assumir um novo comando de artilharia no front de Verdun. Porém, 

extraoficialmente, seguiu mantendo contado com os fabricantes dos tanques (FULLER, 

1920. p.184). 

“Porém a boa semente que o então Coronel Estienne plantou no quartel general levou 

algum tempo para germinar” (WILLIAMS-ELLIS E WILLIAMS-ELLIS, 1919, p.213). Em 

fevereiro, enquanto estava Verdun, Estienne soube que foi feito o pedido por 400 carros 

blindados fabricados pela Schneider (STERN, 1919, p.277). Durante 1916, dois modelos de 

carros de combate pesados foram desenvolvidos pelos franceses e levavam o nome de suas 

manufaturas, os Schneider CA-1 e os Saint-Chamond, esses últimos desenvolvidos 

independentemente numa parceria entre o Exército francês e a manufatureira Saint-

Chamond. 

Os tanques pesados franceses eram menos eficientes que o modelo Mark britânico, 

porém mais uma vez o brilhantismo de Estienne surgiu. Antes mesmo dos tanques pesados 

franceses entrarem em ação, Estienne já havia pensado no desenvolvimento de tanques leves 

após visitar a Inglaterra e ver testes do modelo Mark I (STERN, 1919, p.281). Porém, sua 

ideia inicialmente não foi aceita pelo comando do exército francês. Estienne, visualizava os 

tanques leves como uma força para atuar em massa e em formações mais amplas para atingir 

pontos fortes do inimigo e abrir caminho para infantaria. Eles seriam mais rápidos e fáceis 

de manobrar, porém não seriam capazes de transpor trincheiras mais largas. 

Após muitos testes, e a visualização da importância dos Tanques durante a batalha de 

Cambrai, no fim de 1917, que o alto comando francês se convenceu da importância que os 

carros de assalto leve poderiam ter no campo de batalha e “sua oposição a fabricação dos 

carros cessou” (STERN, 1919, p.282). Os carros de assalto leves foram desenvolvidos em 

parceria com a montadora Renault, que desenvolveu aquele que seria o Tanque mais bem 
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sucedido da guerra e o mais exportado no futuro, o modelo Renault FT 17. Tal modelo foi o 

primeiro a contar com uma torre que girava 360 graus, era mais fácil de ser produzido, 

contava com uma guarnição de apenas dois homens, eram melhores no apoio a infantaria e 

“possuíam uma vantagem: eram muito mais fáceis de se mover em segredo de um setor paro 

outro, porque podiam ser transportado em caminhões ao invés de ferrovias.” (HOUSE, 2008, 

p.67). 

Por fim, os alemães tiveram um desenvolvimento de tanques praticamente incipiente, 

tendo sido iniciado após os alemães observarem o sucesso dos britânicos em uma ação em; 

Bullecourt em abril de 1917 (FULLER, 1920, p.212), porém, não houveram oficiais que se 

destacaram no desenvolvimento dos carros alemães nem que ficaram marcados como 

grandes pensadores da guerra mecanizada no período. Os alemães desenvolveram apenas um 

modelo de tanque, o “Modelo A.7.V”, que apesar de ser rápido não era eficiente em cruzar 

trincheiras. Além disso o corpo de tanques alemães era composto apenas de “15 sessões de 

carros, compostos por um terço de carros de sua construção e o resto de tanques ingleses 

capturados” (ALBUQUERQUE, 1921, p.67), o que era um número ínfimo diante de “2500 

Renault e os 3027 tanques ingleses, em serviço nos exércitos aliados” (ALBUQUERQUE, 

1921. p.67). 

Assim, podemos apreciar um pouco as razões que levaram os carros de combate a 

serem desenvolvidos e visualizar que apesar da ideia ser revolucionária um longo caminho 

foi percorrido para que os planos pudessem sair do papel. Sem o esforço de homens 

dedicados a levar sua visão adiante, o curso da guerra poderia ter sido diferente. Tais 

pioneiros, como Estienne e Swinton foram heróis das tropas blindadas, pois sem sua luta não 

existiriam as tropas blindadas atuais. 
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 5 OS BLINDADOS EM AÇÃO E SUAS PRIMEIRAS TÁTICAS DE COMBATE 

 

Após muitos testes, falhas, dificuldades e grande resistência por parte de inúmeros 

oficiais, os carros de combate estavam finalmente prontos para entrar em ação, e precisavam 

provar seu valor em combate. Em 15 de setembro de 1916, no Somme1 os carros de combate 

receberam seu “batismo de fogo”. Essa primeira ação dos tanques merece ser destacada, pois 

os ensinamentos tirados seriam fundamentais para corrigir falhas no projeto e aperfeiçoar as 

táticas. Ao fim da guerra, tanto os veículos quanto as táticas haviam sido muito aperfeiçoadas. 

A Batalha do Somme, se iniciada em 1 de julho de 1916, com um bom avanço inicial 

britânico no flanco direito e um avanço menor na esquerda, porém após tais avanços as 

frentes foram novamente estabilizadas (FULLER, 1920, p.54). De forma paralela a batalha, 

o Corpo de Tanques britânico seguia em sua preparação para entrar em combate, porém sem 

uma previsão exata de quando poderiam entrar em ação. O General Estienne, ao visitar os 

britânicos em junho de 1916 solicitou que esperassem até os franceses também concluírem 

seus projetos para empregarem juntos seus carros de combate “de forma a garantir a surpresa” 

(GUDERIAN, 2009, p.63). 

Além dos pedidos dos franceses, o General Haig, comandante das forças britânicas 

na França, “estava sob pressão do chefe do estado maior do exército, encorajado por Lloyd 

George -então primeiro ministro britânico – para atrasar o emprego dos tanques até a próxima 

primavera, quando muitos estariam prontos e haveria mais tempo e recursos para 

treinamentos.” (VENTHAM, 2016, p.43). 

Porém “Haig também estava sob considerável pressão para demonstrar sucesso para 

seus aliados e críticos na Inglaterra. Além disso era improvável que o segredo dos tanques 

poderia ser mantido até a próxima primavera...” (VENTHAM, 2016, p.44) sendo assim, foi 

ordenado que as primeiras companhias de tanques ficassem preparados para entrar em ação 

em setembro, buscando o esperado rompimento das linhas inimigas. 

O corpo de tanques ainda encontrava dificuldades para preencher seu quadro de 

pessoal, e também era difícil treinar as tripulações, pois como seria possível treinar e 

desenvolver táticas para um engenho que nunca havia entrado em combate? Como lidar com 

as restrições de pessoal e material? Mais uma vez o intelecto de Swinton se sobressai. 

Swinton trabalhava incessantemente no desenvolvimento das táticas e de métodos de 

treinamento. Em fevereiro de 1916 ele publicou o que seria “a primeira nota tática publicada 

 
1 Somme – Conhecida como Batalha de Sommme ou Ofensiva do Somme, foi uma batalha que ocorreu 

durante a Primeira Grande Guerra entre Alemães, Franceses e Ingleses. 
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sobre o uso dos tanques.” (FULLER, 1920, p.50). Um pequeno trecho da nota lançada 7 

meses antes do batismo de fogo dos tanques revela muito sobre como eles foram empregados 

do Somme e mostra as bases do emprego em operações futuras: 

[...] a máquina foi desenhada com o propósito expresso de ajudar a infantaria 

atacante, cruzando as defesas, rompendo obstáculos, e destruindo as metralhadoras. 

Eles são primeiramente destruidores de metralhadoras, que podem ser utilizados 

como auxiliares em um assalto de infantaria [...] Metralhadoras que são 

impossíveis de serem esmagadas (passando por cima delas) serão atacadas pelo 

fogo. É especialmente para lidar com essas armas [...] que os tanques carregam o 

seu armamento (SWINTON, 1916 apud FULLER, 1920, p.50). 

 

Os tanques que tomaram parte na batalha chegaram na França em meados de agosto 

e passaram por um rápido e inadequado treinamento em solo francês antes de serem 

chamados para as linhas de frente em 10 de setembro (WILLIAMS-ELLIS; WILLIAMS-

ELLIS, 1919, p.57). Durante os preparativos, foi decidido que os tanques seriam empregados 

em seções de dois ou três carros, e que iniciaram seu movimento de forma que atingissem 

seus objetivos 5 minutos antes da infantaria. Tal cálculo deveria ser preciso pois “havia 

considerável apreensão quanto ao movimento dos tanques; se eles entrassem em movimento 

muito cedo poderiam atrair fogo prematuramente, e se atingissem o objetivo muito tarde 

seriam inúteis para a infantaria” (FULLER 1920, p.55). Em 14 de setembro, as guarnições 

dos carros receberam suas ordens para a batalha e passaram a noite realizando seus últimos 

preparativos, “eles estavam desesperadamente ansiosos também, para que os tanques 

provassem seu valor, e a máquina Mark I era muito inconsistente para lhes dar garantias” 

(WILLIAMS-ELLIS; WILLIAMS-ELLIS, 1919, p.62). 
 

Após analisarmos brevemente os antecedentes da batalha de 15 de setembro, 

poderemos apreciar finalmente os carros de combate em ação. Para este primeiro 

engajamento 49 carros foram designados, porém apenas 32 tomaram parte efetivamente no 

combate, com os outros 17 ficando atolados ou tendo problemas mecânicos antes mesmo de 

atingirem a linha de partida (STERN, 1919, p. 94), já evidenciado as fragilidades que 

necessitavam ser reparadas para que no futuro os carros obtivessem maior sucesso. Abaixo, 

há uma breve descrição do saldo final da batalha para os tanques que viram o combate: 

 

As baixas entre as guarnições dos tanques foram insignificantes, apesar de um 

oficial promissor ter se perdido. Dos 49 tanques empregados, 32 alcançaram suas 

linhas de partida, 9 prosseguiram a frente da infantaria e causaram perdas 

consideráveis para o inimigo, outros 9 não se mantiveram com a infantaria mas 

realizaram um bom trabalho na “limpeza”, 5 atolaram e 9 quebraram por problemas 

mecânicos (WILLIAMS-ELLIS, WILLIAMS-ELLIS, 1919, p.64) 
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De modo geral, os resultados da batalha foram mistos e dividiram opiniões, Stern 

(1919, p.94) classificou a operação como um grande sucesso para os tanques, enquanto Fuller 

(1920, p.56) diz que do ponto de vista das operações dos tanques a batalha não foi um grande 

sucesso. Um efeito, porém, foi evidente, mas de certa forma pouco aproveitado, o pânico 

causado pelos tanques das tropas alemãs. Um tanque, pertencente à companhia “C”, 

apoiando o ataque de ingleses e neozelandeses à vila de Flers causou tamanho pânico nas 

tropas Alemãs, fato que induziu as tropas à fugirem da vila, o lugar ficou completamente 

abandonado, e foi conquistado sem nenhuma baixa. Nessa ocasião, um aviador britânico fez 

um pequeno relato que se tornou célebre entre os ingleses: “Um tanque está andando na rua 

principal de Flers, com todo o exército britânico comemorando atrás dele” (WILLIAMS-

ELLIS, WILLIAMS-ELLIS, 1919, p.68). Em outra ação individual, um único tanque foi 

capaz de andar sobre as trincheiras alemãs com seu fogo avassalador, resultando na rendição 

de mais de 300 alemães (STERN, 1919, p.95). 

Guderian (2009, p.72), classificou como “deplorável” a quantidade de falhas 

mecânicas ocorridas entre os carros, mas verificou que a simples presença dos tanques em 

batalha foi capaz de restaurar o espírito ofensivo da infantaria. Por fim, constatou-se que 

apesar do efeito positivo sobre a infantaria aliada, seria impossível uma pequena quantidade 

de carros romper totalmente uma posição alemã consolidada durante 10 semanas. 

A batalha ocorrida em 15 de setembro “foi essencialmente experimental. Qual 

opinião havia se formado sobre os tanques?” (WILLIAMS-ELLIS, WILLIAMS-ELLIS, 

1919, p.64). Para os alemães, apesar de nas linhas de frente a máquina ter causado algum 

pânico, o alto comando de certa forma ignorou a nova máquina devido ao sucesso limitado 

obtido na batalha, e tal reação futuramente se provaria fatal para os germânicos. Para a 

infantaria britânica, os tanques surgiram como amigos capazes de lidar com a combinação 

mortal de arame farpado e metralhadoras. O alto comando do exército inglês verificou que 

as máquinas possuíam grande potencial, mas as táticas e problemas mecânicos deveriam ser 

modificados para obter melhores resultados futuramente. As imprensas francesa e inglesa 

ficaram eufóricas com o novo engenho, divulgando diversas notícias positivas, 

influenciando, assim, a opinião pública. Por fim, as guarnições dos carros ficaram inclinadas 

a ver mais os pontos negativos do que os positivos da batalha, pois lutavam em condições 

extenuantes dentro dos carros, sufocados por fumaça, com pouco conforto e visibilidade. 

(WILLIAMS-ELLIS, WILLIAMS-ELLIS, 1919, p.64, 65, 66, 67). Contudo, um oficial em 

particular se sentiu satisfeito com os resultados, General Haig, que estava ansioso para 

colocar as máquinas em ação. Haig elogiou a performance dos tanques, constatando que 
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“tivemos a maior vitória desde o Marne. Tomamos mais prisioneiros e territórios, com menos 

baixas comparativamente.” (STERN, 1919. p.96), aumentando assim o pedido de tanques e 

a pressão para que estivessem disponíveis no front o quanto antes. 

Após a batalha do Somme, os tanques britânicos participaram de mais algumas ações, 

que terminaram na batalha de Cambrai no fim de 1917, “as forças blindadas britânicas foram 

empregadas muitas vezes, mas sempre em pequenas frações, com objetivos bastante 

limitados.” (GUDERIAN, 2009, p.88) com resultados mistos, inclusive com derrotas em 

Passchendeale e Achincourt, onde os blindados fracassaram devido aos seus problemas 

técnicos e táticos, “foi época de aturdimento para os entusiastas do tanque no exército 

britânico” (ORGILL, 1972, p.23). Porém, os reveses, assim como as experiências no Somme 

foram essenciais para o desenvolvimento de melhores veículos e táticas que tornassem o 

emprego dos tanques mais eficientes, além de explorar de maneira satisfatória as 

possibilidades provenientes da coordenação no emprego de tanques-infantaria-artilharia-

aviação. 

“Os franceses, General Estienne em particular, ficaram furiosos, fora de si, 

acreditando que deveriam enfrentar fortes contramedidas dos alemães e, possivelmente, 

também seus carros de combate” (GUDERIAN, 2009, p.73). Tal trecho, revela tamanho 

descontentamento dos franceses com o fato dos ingleses não cooperarem com o pedido de 

Estienne, de aguardar para empregar os carros britânicos e franceses juntos, revelando assim 

o segredo. Estienne, temia que quando os carros franceses entrassem em batalha 

encontrassem defesas anti-carro, bem desenvolvidas graças ao ataque prematuro dos ingleses 

em 1916 

Os carros de assalto franceses entraram em ação pela primeira vez em 16 de abril de 

1917, na região de Aisne. Antes de analisarmos a ação inicial dos carros franceses, podemos 

verificar a maneira que Fuller divide a linha do tempo do emprego dos carros de assalto 

franceses durante a guerra, para posteriormente compreendermos a divisão das unidades 

francesas de tanques e suas operações: 

 
Primeiro período, 1917, nascimento e infância dos tanques Schneider e Saint 

Chamond. Segundo Período, primeira metade de 1918, adolescência e maturidade 

dos Schneider e Saint Chamond, e infância do modelo Renault. Terceiro Período, 

segunda metade de 1918, adolescência e maturidade do tanque Renault (FULLER, 

1920, p.186) 

 

Inicialmente, Estienne organizou seus veículos pesados como baterias de artilharia, 

com quatro carros cada uma, “4 baterias formavam um grupo, comandado por um capitão ou 

major; vários desses grupos constituíam um grupamento.” (GUDERIAN, 2009, p.67). Em 

16 de abril em Aisne apenas carros Schneider entraram em ação, com 8 companhias - 
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equivalentes a baterias – e 132 carros.  As forças foram divididas com 3 companhias 

buscando objetivos entre o Planalto de Craonne e Miette, e as outras 5 operando entre Miette 

e Aisne. A operação se mostrou um fracasso, com as 3 primeiras companhias sofrendo 

pesadas baixas pôr fogo de artilharia e sendo incapazes de ter participação efetiva no 

engajamento. As outras 5 companhias obtiveram melhores resultados, cruzando boa parte 

das defesas alemãs, porém mais uma vez a problemática da cooperação infantaria-tanques se 

fez presente. Os tanques permaneceram um bom tempo à frente da infantaria, porém esta não 

conseguiu acompanhar seus carros devido ao fogo pesado que recebiam. Além disso, os 

corpos de infantaria que foram designados para trabalhar com as forças blindadas em missões 

de escolta e preparação de caminhos tiveram pouquíssimo treinamento nas operações 

conjuntas, logo seu trabalho foi ineficiente ou mesmo não realizado. Dos 132 tanques que 

entraram em combate, 76 atolaram ou foram imobilizados, e desses 76, 57 foram totalmente 

destruídos. (STERN, 1919, p.279, 280) 

Os carros Saint Chamond entraram em combate pela primeira vez em 5 de maio, na 

colina de Laffaux. Uma companhia de Saint Chamond operou com duas de Schneiders. O 

ataque apesar de bem sucedido mostrou que os carros St. Chamond eram inferiores aos 

Schneiders, pois a maior parte do êxito se deveu apenas ao apoio dos Schneider, enquanto 

dos 16 carros Chamond, “apenas 1 cruzou uma trincheira alemã” (STERN, 1919, p.280). O 

fracasso dos Saint Chamond em combate se deve graças às suas características, eles eram 

“pesados, com lagartas estreitas demais e exercendo grande pressão sobre o solo, enterrando-

se rapidamente. Disso resultou na necessidade da ofensiva da primavera de 1917 ser realizada 

apenas com carros Schneiders.” (GUDERIAN, 2009, p.67) 

Entre maio e outubro, os franceses planejaram aquela que seria a última batalha do 

“primeiro período” dos tanques franceses. Para essa batalha, que se desenrolou a oeste de 

Chemin des Dames, a infantaria foi melhor treinada com os tanques, e “destacamentos 

especiais, conhecidos como troupes d’accompagnement, foram instruídos em caminhos e 

meios de colaborar com os tanques sobre as trincheiras” (FULLER, 1920, p.187). O ataque, 

que ficou conhecido como batalha de Malmaison viu mais uma vez os carros Schneider 

obterem êxito apoiando a infantaria, enquanto os Saint Chamond fracassando novamente. 

(WILLIAMS-ELLIS, WILLIAMS-ELLIS, 1919, p.216). 

Após essas batalhas, os franceses aprenderam valiosas lições para aperfeiçoar seus 

métodos de emprego dos carros de assalto, entre elas algumas até hoje são base para o 

emprego dos carros de combate modernos, como não ficarem parados nas vistas do inimigo 

após cruzar a linha de partida, combinação cerrada com a infantaria e as unidades localizadas 
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nos flancos deveriam tomar medidas extras de segurança para diminuir as vulnerabilidades 

(GUDERIAN, 2009, p.87). 

Também ao fim do primeiro período, os franceses já haviam de forma geral 

consolidado uma opinião sobre os carros de assalto: 

 

No fim de outubro o veredito geral era de que os tanques pesados franceses haviam 

se justificado, porém muitos soldados da velha guarda ainda duvidavam da sua 

utilidade. Porém em novembro os britânicos lutaram a batalha de Cambrai e todas 

as dúvidas foram finalmente expulsas das mentes francesas (WILLIAMS-ELLIS, 

WILLIAMS ELLIS, 1919, p.216). 

 

A citada batalha de Cambrai foi um marco no emprego de tanques, pois pela primeira 

vez eles foram usados como força principal de um ataque e seu sucesso mudou para sempre 

a visão que todos tinham do emprego dos blindados. A batalha repercutiu entre todos os 

beligerantes do conflito, e tornou evidente algumas possibilidades que um ataque de tanques 

em massa traria para os exércitos atacantes, bem como novas táticas de combate. Por isso, 

tal batalha merece ser analisada mais detalhadamente. 

Um trabalho inteiro poderia ser realizado apenas para analisar os diversos aspectos 

da batalha de Cambrai, entretanto será necessário se ater aos aspectos principais da primeira 

batalha de blindados da história. Vários fatores contribuíram para o sucesso da operação, se 

iniciando pelo planejamento da batalha. “O projeto de Cambrai foi produto interno do Corpo 

de Tanques, e ele não veio de autoridades superiores, que, quando aproximadas foram 

incapazes de sancionar também.” (FULLER, 1920, p.138) 

O corpo de tanques tinha por objetivo provar a necessidade e eficácia de um exército 

mecanizado, e também atuar com liberdade em terreno de sua escolha e melhor adequado 

para os tanques, pois de acordo com Guderian (2009, p.94) os carros eram subempregados 

desde que surgiram em 1916. O primeiro passo para consolidar a operação, foi escolher uma 

região adequada do front britânico onde os carros pudessem avançar. O General Elles, 

comandante do corpo de tanques visualizou a região que estava a cargo do Terceiro Exército 

Britânico, ao comando do General Julian Byng, e se aproximou dele para discutir sua 

ofensiva (WILLIAMS-ELLIS, WILLIAMS-ELLIS, 1919, p.161). 

Após a área ser delimitada, foi necessário definir um objetivo, que foi decidido como 

“um ataque que iria atrair as reservas para ele e assim aliviar a pressão que vinha sendo feita 

contra o Quinto Exército em Ypres.” (FULLER, 1920, p.138). Após definir o local e objetivo, 

o próximo passo foi definir o conceito e forma de execução da operação:  

O projeto de Cambrai consistia em um ataque surpresa, com duração de cerca de 

24 horas. Toda a operação pode ser resumida em 3 palavras, “avançar, atingir, 

retirar.” Sua missão era destruir pessoal e armas inimigas, desmoralizar e 
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desorganizar suas tropas na linha de frente e reservas, e não capturar terreno ou 

segurar trincheiras [...] além disso, iria confundi-lo quanto ao ponto decisivo do 

ataque; a qualquer dia um desses ataques poderia se seguir de uma grande ofensiva. 

(FULLER, 1920, p.138) 

 
 

De maneira resumida, a batalha foi projetada como uma incursão de tanques contra a 

Linha Hindenburg (ORGILL, 1972, p.26). Inicialmente os planos foram colocados em 

espera, pois ao se aproximar do comando do exército para aprovar a ação, como citado 

anteriormente, o estado maior britânico não sancionou tais planos pois “nenhuma ação fora 

da área de Ypres poderia ser considerada naquele momento” (FULLER, 1920, p.139). 

Apenas em outubro, a operação que estava na mente do estado-maior do corpo de tanques 

“foi aprovada, e sua data fixada para 20 de novembro” (FULLER, 1920, p.140). Antes 

mesmo da aprovação inicial da batalha, o corpo de tanques já havia iniciado sua preparação, 

principalmente realizando reconhecimentos na região. 

 Antes da batalha, J. F. C. Fuller, que fazia parte do estado maior do corpo de tanques, 

levantou os três principais fatores que sustentariam o sucesso da batalha: “O ataque deveria 

ser uma surpresa, os tanques devem ser capazes de cruzar as grandes trincheiras do sistema 

Hindenburg, e a Infantaria deve possuir confiança suficiente nos tanques, e os seguir” 

(FULLER, 1920, p.140). 

Os tanques que participaram da batalha não eram mais os modelos Mark I, e sim sua 

versão evoluída, o Mark IV. Em aparência ambos eram praticamente iguais mas “a blindagem 

era a prova da granada SmK (penetrante) e tinha uma trave que podia ser presa às lagartas a 

fim de possibilitar-lhe a saída das trincheiras com os próprios meios” (GUDERIAN, 2009, 

p.91), além disso o Mark IV era mais rápido e confiável. As traves citadas por Guderian 

solucionaram boa parte da problemática levantada por Fuller quanto a transposição das 

grandes trincheiras alemãs. 

Para aumentar a confiança da infantaria nos tanques, que não era das maiores, foram 

necessários muitos treinamentos com o objetivo de coordenar as ações, demonstrar a 

utilidade dos blindados e principalmente criar ligações morais entre infantes e tanques. Uma 

das formas utilizadas para estimular a confiança dos infantes foi desafiá-los a construírem 

obstáculos antitanques para lhes mostrar que seriam capazes de transpor. “Algumas 

formidáveis e engenhosas defesas foram feitas, mas os tanques cumpriram sua palavra, para 

grande surpresa da infantaria” (WILLIAMS-ELLIS, WILLIAMS-ELLIS, 1919, p.166). 

Com a relação entre homem e máquina fortalecida, e o material adequado para a ação, 

restava apenas adaptar as táticas para este novo ataque, e tomar medidas ativas para garantir 

que a ação ficasse em total sigilo até a manhã de 20 de novembro. Foi ordenado que todos os 
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tanques que estivessem disponíveis fossem reunidos e enviados para a região de Cambrai, o 

que exigiu um grande esforço logístico e tornava ainda mais difícil manter o sigilo da 

operação, por isso, todos os deslocamentos eram realizados no período noturno. Nem mesmo 

os soldados, que estavam na linha de frente recebiam informações sobre a concentração de 

tanques, pois havia o receio de que caso algum homem fosse feito prisioneiro antes de 20 de 

novembro ele revelasse os planos da batalha (WILLIAMS-ELLIS, WILLIAMS-ELLIS, 

1919, p.165, 169). 

Por fim, os planos envolviam uma grande cooperação entre Infantaria-Tanques-

Artilharia-Aviação, e até mesmo a Cavalaria tradicional, que estava esperando uma 

oportunidade de entrar em ação, teria uma parte na batalha. A principal inovação tática desta 

batalha seria a forma de emprego da Artilharia, e serviria de modelo até o fim da Guerra. Até 

Cambrai, sempre antes de um grande ataque a artilharia lançava fogos de preparação por dias 

ou até mesmo semanas, o que alertava o inimigo quanto as intenções da força atacante e 

rompia o sigilo da operação, então, para essa operação, foi decidido que a artilharia apenas 

abriria fogo após os blindados terem iniciado seu movimento em direção às trincheiras 

inimigas. Os tanques deveriam operar em seções de 3 carros com “um usando fogo de 

metralhadoras buscando suprimir as defesas de infantaria, e os outros dois carros, 

acompanhados pela infantaria britânica, cruzavam as trincheiras” (HOUSE,2008, p.65). 

Após muitos preparativos e treinamentos, finalmente, as 6 horas da manhã de 20 de 

novembro se iniciava a batalha que mudaria para sempre a história dos carros de combate, 

mais de 400 tanques avançaram sem fogos preparatórios de artilharia (o que também 

aumentava a trafegabilidade do terreno): 

 

O ataque foi um sucesso estupendo; à medida que os tanques avançavam para 

frente, com a infantaria seguindo próxima na retaguarda, o inimigo perdia 

completamente seu equilíbrio e aqueles que não fugiram do campo em pânico se 

renderam com pouca ou nenhuma resistência. Apenas em pontos táticos houve 

maior oposição (FULLER, 1920, p.148). 

 

 Toda a extensa preparação, além do emprego das novas táticas se provaram 

extremamente frutíferas para o êxito da batalha, “em quatro horas foram feitos prisioneiros 

8000 alemães, conquistando-se ao adversário 10 km de terreno e 100 canhões” (ORGILL, 

1972, p.26). O sucesso da batalha foi tão grande que nem mesmo os britânicos esperavam 

resultados tão positivos, porém não haviam reservas disponíveis para explorar o êxito, algo 

que se provaria fatal para os britânicos, pois 10 dias depois contra-ataques alemães 

empurraram suas forças para a linha de contato original de 20 de novembro. 
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Para o Marechal José Pessoa, figura central na criação da primeira companhia de 

carros de combate no Brasil, “essa operação de guerra marca o início da verdadeira tática que 

devia usar o carro de assalto: o ataque sem preparação de artilharia, por surpresa” 

(ALBUQUERQUE, 1921, p.135). Além disso ele acrescenta que: 

 

Não obstante, a batalha de Cambrai serviu para mostrar, ao mais incrédulo a 

potência dos Tanks, o seu poder de romper num ataque frontal a linha inimiga, 

solução procurada desde a estabilização do “front”. Os alemães, diante deste 

sucesso, despertaram, e despertando, reconheceram e confessaram o valor dos 

carros de assalto (ALBUQUERQUE, 1921, p.135, 136) 

 

O efetivo de homens do Tank Corps britânico não passava de 4000 homens “isto é 

equivalente a não mais que uma brigada de infantaria forte” (STERN, 1919, p. 195), ou seja, 

as máquinas naquele dia, impediram que muitas vidas fossem perdidas em um ataque feito 

de maneira convencional, com sucessivas brigadas de infantaria sendo lançadas contra 

posições fortificadas do inimigo que estariam intactas mesmo após os fogos de preparação 

de artilharia. Além da economia de vidas, também houve grande economia de munição e 

dinheiro pois “levaria muitas semanas de bombardeios e milhares de toneladas de munição 

para fazer o que os tanques fizeram no seu caminho, fizeram sem alertar o inimigo, e fizeram 

de maneira mais efetiva” (STERN, 1919, p.195). 

As lições aprendidas em Cambrai repercutiram até o fim da guerra em 1918, 

“Cambrai havia se tornado o marco de uma nova época na guerra, a época dos engenhos 

mecânicos” (FULLER, 1920, p.153). A batalha também marcou o fim da campanha dos 

tanques em 1917. Durante 1918, os carros de combate britânicos e franceses teriam 

fundamental participação nas vitórias aliadas que contribuíram para o fim da guerra. 

Retornando a apreciar os franceses, em 1918 as tropas alemãs lançaram aquela que 

seria sua última grande ofensiva da guerra, e os tanques franceses foram fundamentais para 

que fosse possível resistir a investida alemã em seus setores do front. Foi durante essa 

ofensiva que os carros de assalto Renault FT 17 entraram em ação pela primeira vez, em 31 

de maio, “duas companhias trabalhando com a infantaria colonial.” (STERN, 1919, p.284). 

Os carros de assalto Renault, tiveram impacto imediato nos combates, de acordo com José 

Pessoa, “o tanque pequeno impôs desde o primeiro encontro com o inimigo, como o 

verdadeiro instrumento para a luta em campo raso” (ALBUQUERQUE, 1921, p.50). 

Em julho, os alemães realizaram seu último esforço para alcançar Paris e desmoralizar 

as tropas francesas, porém, novamente, os carros de assalto dos aliados foram fundamentais 

para que os franceses pudessem sustentar sua posição, naquela que seria a maior batalha de 
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tanques franceses, a batalha de Soissons. A batalha foi planejada como um contra-ataque para 

afastar os alemães das imediações de Paris. “Toda a operação era para ser baseada em 

tanques, que eram para ser engajados até a última máquina.” (FULLER, 1920, p.190). O 

ataque seguia os mesmos moldes de Cambrai, ou seja, o sigilo era essencial para a operação, 

e não deveria haver fogos de preparação da artilharia. 

Sendo assim, na manhã de 18 de julho o ataque foi desencadeado, seguindo 

estritamente as lições de Cambrai, “os alemães sofreram um revés de grandes proporções [...] 

e eles concordavam em uma coisa – os Franceses obtiveram surpresa total, pegando não só 

as tropas com a guarda baixa, bem como grande parte do alto comando” (GUDERIAN, 2007, 

p.99). O ataque se mostrou um grande sucesso no primeiro dia, apesar das tropas francesas 

sofrerem baixas relevantes. O general Ludendorff, comandante das forças alemãs, fez um 

relato marcante sobre a participação dos carros Renault, que revela a eficiência dos pequenos 

tanques em: “Pela primeira vez foram usados tanques pequenos, baixos e velozes, que 

permitiam a utilização de metralhadoras acima das plantações[...] o movimento rápido dos 

numerosos e velozes tanques por entre os altos milharais aumentou o efeito da surpresa[...]” 

(ORGILL, 1972, p.72) 

“Ao todo, no primeiro dia da ofensiva os franceses haviam tomado 12000 prisioneiros 

e 250 peças de artilharia” (GUDERIAN, 2007, p.99), além disso era evidente que  os alemães 

seguiam subestimando o poder das forças blindadas, de acordo com Guderian (2007, p.98)        

“é deprimente para nós relatar que mesmo 8 meses após Cambrai a infantaria e artilharia 

alemã  ainda não possuíam armas antitanque [...] e falharam em desenvolver táticas 

apropriadas para lidar com essa nova ameaça” 

A grande vitória de Soissons, trouxe grandes influências para as operações futuras 

dos franceses, sobretudo duas foram as principais : “A ânsia com que os comandantes de 

infantaria clamavam por tanques e a velocidade com que novos batalhões de tanques eram 

formados e treinados, dali em diante um batalhão de Renaults ficava disponível por semana.” 

(FULLER, 1920, p.195, 196) 

Fuller dá grande importância para a vitória de Soissons, atribuindo a ela um peso 

muito maior que de Cambrai: 

 

Finalmente deve ser constatado que não se deve ter dúvidas que 18 de julho foi o 

segundo maior ponto de virada da guerra na frente ocidental [...], então não se deve 

haver dúvidas de que a batalha de Soissons não seria vencida se os franceses não 

possuíssem uma força poderosa de tanques que iniciaram o sucesso. O alto 

comando alemão, que deveria ser o melhor juiz nessa questão, admitiu que a vitória 

francesa só foi obtida graças ao uso de “massas de tanques” (FULLER, 1920, 

p.198) 
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Após Soissons, os carros de assalto franceses seguiram lutando por diversas batalhas 

em agosto e setembro, buscando se engajar em grandes números, ao contrário das primeiras 

batalhas lutadas em 1917. “Do fim de setembro adiante, as operações geralmente consistiam 

em perseguir o inimigo por toda a linha e pressionar sua retaguarda” (FULLER, 1920, p.197). 

Os tanques franceses, também realizaram diversas operações apoiando a força expedicionária 

americana que havia chegado aos campos europeus para combater ao lado dos aliados, sendo 

inclusive o carro Renault escolhido para mobiliar os batalhões de tanques leves formados 

pelos americanos, enquanto os batalhões americanos pesados seriam equipados por máquinas 

que “eram para ser de fabricação britânica” (WILLIAMS-ELLIS, WILLIAMS-ELLIS, 1919, 

p.219) 

O corpo de tanques francês cresceu rapidamente, dando uma noção da importância 

que os franceses deram para seus carros de assalto, “em agosto o efetivo do corpo de tanques 

francês era de 14649 homens, aproximadamente a força de uma divisão de infantaria” 

(FULLER, 1920, p.198). Por fim, podemos constatar que ao fim da guerra os franceses já 

haviam dominado a produção em massa do carro Renault, e haviam aperfeiçoado sua forma 

de emprego aos moldes de Cambrai, tendo como tática principal de emprego dos carros um 

ataque surpresa, com os tanques sendo empregados sem fogos de preparação de artilharia e 

apoiados por divisões de infantaria. Graças aos relevantes serviços prestados durante a guerra 

o Genral Estienne “foi promovido ao posto de General de divisão pelos seus grandes serviços 

prestados para seu país” (STERN, 1919, p.290). Aqui termina a apreciação dos carros 

franceses em combate. 

Para finalizar o capítulo iremos retornar a analisar os britânicos durante 1918. As 

principais novidades trazidas para o último ano da guerra foram os carros de combate Mark 

V e o carro leve Mark A, que ficou conhecido como tanque Whippet. O Whippet, era o tanque 

mais rápido da guerra, e devido a isso foi designado para acompanhar a Cavalaria na 

esperança de se conseguir explorar o êxito de maneira satisfatória, “na prática, porém, este 

método não deu resultado satisfatório pelas dificuldades dos tanques manterem o contato 

com esta arma.” (ALBUQUERQUE, 1921, p.30,31), tal fato demonstra uma característica 

marcante dos carros de combate primitivos da primeira guerra mundial, mesmo os carros 

mais rápidos ainda eram lentos em comparação ao movimento de um cavalo. 

Já os carros Mark V, mantiveram a constante de evolução dos modelos pesados 

britânicos e vieram para suprir algumas necessidades verificadas após Cambrai em 1917: 

“Direção feita por um homem, um motor mais potente e uma melhor capacidade para cruzar 
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obstáculos [...] estas demandas foram supridas pelo modelo Mark V.” (GUDERIAN, 2007, 

p.81). 

O Mark V entrou em ação pela primeira vez em 4 de julho numa pequena ação 

realizada por tropas Australianas e Americanas em Hamel, “5 companhias com 60 tanques 

ao total foram empregadas no ataque; eles foram divididos em duas levas- a primeira com 48 

máquinas e a leva reserva com 12.” (FULLER, 1920, p.205), esta ação foi pequena, porém 

de certa forma revolucionária, pois fora planejada com extremo cuidado, sendo também “a 

primeira ocasião em que os aviões foram destacados definitivamente para trabalhar com os 

tanques” (ALBUQUERQUE, 1921, p.182). A batalha, apesar de ser pequena, foi marcante 

para as forças envolvidas, pois novamente mostrou que uma cooperação bem realizada entre 

infantaria e tanques, bem como a ajuda da aviação, trariam resultados decisivos nos campos 

de batalha. 

Estes tanques apresentaram um ótimo resultado em Hamel, mostrando que eram mais 

confiáveis mecanicamente, fáceis de se manobrar e com blindagem melhor. Fuller fez um 

pequeno relato que retrata a verdadeira importância desta batalha que não é muito lembrada 

em livros de história, mas que foi fundamental nos meses finais da guerra: 

 

Em rapidez, brevidade e sucesso, nenhuma batalha da guerra pode 

comparar-se com a de Hamel. As lições que aprendemos são de suma importância 

[...] não é no que ela realizou – a captura de alguns quilômetros quadrados de 

terreno e 1506 prisioneiros- que reside o grande valor desta batalha, mas na ideia 

subjacente nela. Agora, não há como deixar de ver que tudo se resume numa 

questão de bom senso – uma placa de aço detendo uma bala. Este foi o momento 

decisivo da nossa tática, e a partir de 4 de julho já não havia dúvida quanto ao 

vencedor da guerra terrestre – a pedra filosofal era nossa [...] (ORGILL, 1972, p.53) 

 

Hamel foi um prenúncio da grande ofensiva que se iniciaria em 8 de agosto. Nessa 

altura da guerra, os aliados contavam com uma superioridade numérica esmagadora em 

relação aos alemães, bem como superioridade aérea e em artilharia, porém de acordo com 

Guderian (2007, p.104) “essa superioridade não seria suficiente em si para garantir uma 

ruptura no front alemão, se os aliados fossem forçados a depender do fogo de artilharia e do 

assalto de infantaria apenas”. Os aliados precisavam de algo a mais para atingir seus 

objetivos, e esse algo a mais era materializado na forma dos tanques. 

Tal ofensiva foi planejada minuciosamente, envolvendo o emprego de forças 

australianas, canadenses, francesas, britânicas e americanas, e seu ataque inicial se daria na 

região de Amiens, seguindo o padrão tático estabelecido em Cambrai, ou seja, sem barragem 

de preparação de artilharia e os tanques sendo lançados em massa contra o inimigo. “A hora-

zero era 4:45 da manhã, quando 415 tanques de 420 entraram em ação, isto em sim é um 
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feito notável da eficiência mecânica.” (FULLER, 1920, p.223). Fuller, menciona a eficiência 

mecânica, pois se relembrarmos a primeira ação dos tanques em 1916, de apenas 49 carros 

destacados para a ação, 17 não atingiram nem mesmo a sua linha de partida, e agora dois 

anos depois, de um número quase 10 vezes maior de carros destacados para combater apenas 

5 não estavam prontos para a ação, demonstrando o quanto já havia se progredido no campo 

da confiabilidade mecânica dos carros. 

Guderian redigiu um relato dramático das opções disponíveis para os infantes alemães 

diante de um ataque de tanques e infantaria: 

 

De fato, não haviam armas eficazes disponíveis na zona de combate da infantaria 

alemã. O que as tropas alemãs em seus miseráveis abrigos poderiam fazer quando 

viram os tanques rolando em sua direção? Se eles atirassem nas máquinas, ou na 

infantaria inimiga que vinha atrás, eles seriam detectados pelos tanques e mortos; 

se eles segurassem seu fogo alguns poderiam escapar de serem vistos e destruídos 

pelos tanques, mas a infantaria inimiga iria se aproximar imaculada e toma-los 

prisioneiros. Nas circunstâncias do combate de 8 de agosto de 1918 a infantaria 

alemã estava indefesa em face a destruição certa. (GUDERIAN, 2007, p.106) 

 

A batalha foi um grande sucesso, e ficou conhecida para os alemães como o “dia 

negro”. Em apenas 1 dia “quase 700 oficiais alemães e cerca de 27000 soldados haviam sido 

mortos, seriamente feridos ou aprisionados, e 400 canhões se perderam” (ORGILL, 1972, 

p.120). A vitória poderia ter sido ainda maior, mas os britânicos seguiram cometendo os 

mesmos erros quanto a exploração do êxito, insistindo em deixar poucas reservas de tanques 

e empregando a cavalaria tradicional, a batalha de Amiens reafirmou algo que desde o 

começo da guerra já estava evidente, no campo de batalha moderno não havia mais espaço 

para a cavalaria tradicional, em determinado momento da batalha “apenas duas companhias 

e meia de engenheiros alemães [...] foram suficientes para parar o avanço da terceira divisão 

de cavalaria, e eles só cederam após os tanques iniciarem seu ataque [...]” (GUDERIAN, 

2007, p.111). 

Amiens, reforçou diversas lições que já haviam sido constatadas, como “uma reserva 

de tanques era essencial para manter a impulsão do ataque e lidar com contingências não 

planejadas. Tanques deveriam operar em unidades, não individualmente” (VENTHAM, 

2016, p.131), entre diversas outras. 

Após Amiens, o que se seguiu no período final da guerra foi que “até o armistício, as 

operações aliadas se caracterizaram por uma guerra semimóvel, as condições que os 

defensores dos tanques julgavam ser as ideias para suas operações” (VENTHAM, 2016, 

p.132), porém Amiens exigiu muito das tropas britânicas, e ao contrário de sua contraparte 
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francesa que conseguia repor e substituir rapidamente suas forças blindadas, os britânicos 

não conseguiam obter tal eficiência na reposição de suas exaustas e combalidas forças. 

“Desde que os 415 tanques iniciaram a batalha de Amiens em 8 de agosto, houveram 

96 dias de luta praticamente contínua. Em 39 dias desses 96 o corpo de tanques estava 

engajado, e 1993 tanques e carros blindados entraram em ação” (STERN, 1919, p.238). O 

corpo de tanques britânico havia sofrido pesadas baixas, porém algumas estatísticas nos 

mostram o quanto o advento das máquinas poupou vidas em batalha:  

 

598 oficiais e 2826 outros postos contavam entre os mortos, feridos, desaparecidos 

e prisioneiros; mas se considerarmos que o efetivo total do corpo de tanques em 7 

de agosto era consideravelmente o de uma divisão de infantaria, e que nos velhos 

tempos das batalhas da artilharia, [...] uma divisão de infantaria sustentava 4000 

baixas em 12 horas de luta, as baixas dos tanques eram extraordinariamente leves. 

Não era mais uma questão de 12 horas, mas de 39 dias lutando 12 horas por dia. 

(FULLER, 1920, p.287) 

 

De acordo com Guderian, os eventos de Amiens e os subsequentes “foram o começo, 

não o final de uma revolução total em táticas e que possuía potencial operacional. Essa 

revolução foi o resultado da aparição de novas armas em grande número” (GUDERIAN, 

2007, p.115), porém ele faz uma ressalva que nos revela em grande parte o motivo que os 

aliados cometeram os mesmos erros diante do sucesso dos carros de combate em ação, “Por 

que, então, estas armas em questão não causaram o colapso das defesas sempre que entravam 

em ação? A razão é que elas eram subestimadas durante a guerra, tanto pelos aliados quanto 

pelos alemães” (GUDERIAN, 2007, p.115). 

Por fim, ninguém melhor do que o General Haig em seu último despacho, para nos 

mostrar o quanto os tanques foram essenciais para a obtenção da vitória ainda em 1918: 

 

Não é descrédito a coragem de nossa infantaria, nem as habilidades e devoção de 

nossa artilharia, dizer que os feitos dessas armas essenciais teriam ficado aquém 

do total sucesso obtido por nossos exércitos se não fosse pelo muito distinto e 

devotado trabalho do corpo de tanques, sob o comando do Major-General H. J. 

Elles (FULLER, 1920, p.288) 

 

Ao fim deste capítulo, podemos apreciar a evolução dos tanques, ou carros de assalto, 

desde que surgiram nos campos de batalha europeus em 1916 (britânicos) e 1917 (franceses). 

É digno de nota que os alemães também empregaram carros de sua fabricação em 1918, mas 

em número pequeno e sem resultados relevantes para o curso da guerra. De máquinas de 

pouca confiabilidade e vistas com desconfiança pelos soldados quando surgiram, os tanques 

em 2 anos passaram a ser altamente aclamados por seus feitos, tendo evoluído em todos os 
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aspectos mecânicos e principalmente nas táticas superando a desconfiança de muitos 

soldados da velha-guarda. Outro fato que pode ser verificado foi que definitivamente a 

cavalaria tradicional não tinha mais lugar nos campos de batalha, e a locação dos tanques 

Whippet ao lado dos cavalos, apesar de ter sido considerada um fracasso, nos deu uma mostra 

do futuro não tão distante em que homens montados em cavalos seriam totalmente 

substituídos por homens em seus blindados sobre lagartas ou rodas. 
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6 O PERÍODO ENTREGUERRAS (1919-1939) 

 

A Primeira Guerra Mundial deixou boa parte da Europa destruída, bem como 

economias muito debilitadas. No campo militar, após a guerra praticamente todos os militares 

reconheciam que novas doutrinas de emprego tático e equipamentos deveriam ser 

desenvolvidos para que se obtivesse um melhor resultado nos combates. Entretanto haviam 

muitas barreiras que necessitavam ser superadas para atingir os objetivos que cada país 

traçou. A mecanização das forças era uma das maiores questões do período, e cada potência 

tratou o assunto de uma determinada maneira. Neste capítulo iremos apreciar as medidas 

tomadas durante o período entreguerras pelas principais potências ocidentais (Reino-Unido, 

França, Alemanha e Estados Unidos). 

Inicialmente, será realizada a análise dos Estados Unidos da América, que foram os 

últimos a entrar na guerra e os que mais sofreram com a crise econômica de 1929. Porém, 

todos os países demonstraram algumas semelhanças na forma como tratam suas forças 

blindadas durante o período entreguerras, e essas semelhanças serão apontadas ao longo do 

capítulo. 

Os americanos entraram na guerra oficialmente em 1917, e passaram por um rápido 

crescimento de seu exército, porém após o término da guerra, sofreram de uma grande e 

rápida desmobilização, “no primeiro mês de desmobilização o exército havia desligado cerca 

de 650.000 oficiais e homens, e menos de 9 meses depois havia desmobilizado quase 3,25 

milhões sem alterar drasticamente a economia americana” (STEWART, 2010, p.56). O corpo 

de tanques americano foi especialmente atingido com os cortes, segundo Moss (2018) o 

efetivo do corpo de tanques diminuiu de 20000 homens em novembro de 1918 para menos 

de 300 em 1919 e em 1920 ele foi dissolvido. 

Em 1920 o exército americano foi reorganizado. De acordo com o National Defense 

Act, tal ato impactou de grande maneira o exército, “ao invés de criar um novo e mais 

poderoso exército em tempos de paz, o exército retornou ao status quo ante [...], o NDA teve 

grande efeito tanto no desenvolvimento entre guerras de tanques quanto na modernização da 

cavalaria...” (BIELAKOWSKI, 2010), foi também este ato que determinou o fim do corpo 

de tanques. Ainda de acordo com Bielakowski (2010) Os remanescentes do corpo de tanques 

foram fundidos a infantaria, enquanto normas legais proibiam a Cavalaria de possuir ou usar 

tanques. 
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“[...] A subordinação da maioria dos carros a escalões de infantaria impedia o 

desenvolvimento de qualquer outro papel que não fosse o apoio direto à infantaria para um 

ataque frontal” (HOUSE, 2008, p.123)” 

Durante a década de 1920 poucos avanços relacionados a carros de combate foram 

realizados, e durante este período um civil se destacou desenvolvendo modelos de tanques e 

oferecendo-os ao exército americano, Walter J. Christie. Christie desde 1918 desenvolveu 

diversos modelos que acabaram não sendo comprados e utilizados pelo mesmo motivo, falta 

de fundos. A origem dessa falta de fundos para o investimento em novas tecnologias militares 

está relacionada com uma escolha feita pelo exército: “Durante a era entreguerras o exército 

focou seus recursos limitados na manutenção da força de seus efetivos ao invés de procurar 

novos equipamentos” (STEWART, 2010, p.61). Embora Christie não houvesse obtido êxito 

em fornecer tanques para os americanos e morresse falido em 1944, de acordo com 

Bielakowski (2010) alguns avanços tecnológicos presentes em seus carros, como sua 

inovadora suspensão do modelo de 1928, e seu pioneiro tanque anfíbio de 1921, serviram de 

base para desenvolvimentos futuros nos Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e 

Japão  

Os primeiros avanços doutrinários com relação a uma guerra mecanizada nos Estados 

Unidos surgiram em 1928, graças a observação de “experimentos britânicos do fim da década 

de 1920 e os persistentes esforços de um oficial de cavalaria chamado Adna Chaffee Jr. [...]” 

(HOUSE, 2008, p.123), tais experimentos britânicos serão detalhados posteriormente. 

Entre 1928 e 1929 os americanos criaram uma Força Experimental blindada, tal força 

era composta por: “Dois batalhões de carros de combate (um leve e um pesado) obsoletos; 

uma tropa de carros blindados (Companhia); um grupo de artilharia de campanha e pequenos 

elementos de engenharia, comunicação, médicos, munições e tropas de manutenção” 

(HOUSE, 2008, p.123). Porém, como os equipamentos utilizados eram extremamente 

obsoletos, a força não prosperou e foi desmantelada em 1929, com muitos acreditando que o 

experimento havia fracassado. 

Porém, as manobras realizadas pela força experimental atraíram algum interesse de 

membros do estado-maior do exército americano, e após uma análise minuciosa dos dados 

obtidos, “em outubro de 1930, um mês antes de sua aposentadoria, o chefe do estado maior 

do exército General Charles P. Summerall “[...] ordenou o restabelecimento da Força 

Mecanizada” (BIELAKOWSKI, 2010), além disso muitos oficiais acreditavam que a 

cavalaria havia assumido a condução dos experimentos relacionados a mecanização do 
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exército americano, e o sucessor de Summerall como chefe do estado maior, o lendário 

General Douglas MacArthur, tratou de reforçar essa visão. 

“Como chefe do Estado-Maior de 1930 a 1935, Douglas MacArthur desejava avançar 

com a mecanização do Exército [...]” (HOUSE, 2008, p.123) porém MacArhtur esbarrava no 

mesmo problema que incomodou o exército americano por todo o período entreguerras, a 

falta de recursos. Ele percebeu que o exército não possuía recursos disponíveis para recriar a 

força mecanizada e novamente a desmantelou e transferiu seus meios para a Cavalaria.  

Esta realocação de meios para a cavalaria gerou grande controvérsia, pois muitos 

oficiais de alta patente rejeitaram essa mudança de paradigma para uma arma tão tradicional. 

O problema do tradicionalismo foi recorrente em quase todos os exércitos neste período, e 

no caso dos americanos ela se fez presente pois muitos oficiais de cavalaria, que persistem 

quanto à utilidade de suas armas de maneira tradicional. Outro fator que contribuía para a 

dificuldade de desenvolver uma mecanização e doutrinas eficiente era: 

 

A manutenção de uma estrutura de comando descentralizada, onde considerável 
autoridade era investida em chefes dos serviços individuais era um problema. 

Chefes dos serviços comandavam como lordes feudais sobre a Infantaria, 

Cavalaria, Artilharia [...]. Isso lhes dava poder para resistir ou mudar qualquer 
oportunidade de motorização que enfraquecesse os interesses imediatos de suas 

armas. Chefes de Infantaria como Robert Allen [...] vigorosamente confirmavam a 
doutrina de que a infantaria é primária, com tanques úteis apenas em um papel 

auxiliar. (STEELE, 2005, p.19) 

 

A guerra indireta pelo monopólio dos carros de combate persistiu por toda a década 

de 1930, entre a infantaria e a cavalaria, fato que trouxe diversas problemáticas para o 

desenvolvimento e mecanização dos veículos militares. 

MacArthur “acreditava que, desde que a cavalaria era tradicionalmente a arma da 

mobilidade e manobra, que era naturalmente o lugar para colocar as forças mecanizadas” 

(BIELAKOWSKI, 2010) além disso, defendia que “armas de fogo modernas eliminaram o 

cavalo como uma arma, e como meio de transporte ele geralmente se tornou, próximo ao 

homem desmontado, o meio mais lento de transporte” (MORTON, 2004, p.50) 

Porém, havia um pequeno obstáculo no caminho dos cavalarianos, conforme a 

proibição de posse de tanques pela cavalaria imposta pela National Defense Act, que persistiu 

por mais de dez anos, os cavalarianos conseguiram encontraram uma solução. “Para 

contornar a situação a cavalaria comprou carros de combate [...] na realidade, pouca ou 

nenhuma diferença existia entre carros de combate e tanques. Inclusive durante os anos de 

1930, a cavalaria e a infantaria usavam veículos idênticos, mas com designações oficiais 

diferentes” (BIELAKOWSKI, 2010) 
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Os americanos estavam atrasados em relação às potências europeias na modernização 

de seu exército, porém MacArthur “encontrou um aliado em seu desejo de introduzir a 

mecanização para a cavalaria na forma do atual Chefe da Cavalaria, Major General Guy V. 

Henry Jr. [...] Henry demonstrou talento como Chefe de arma em sua habilidade de operar 

com orçamento limitado (MORTON, 2004, p.51) 

Bielakowski (2010) cita que em 1932 o Departamento da Guerra do governo 

americano ordenou a formação de uma brigada de cavalaria mecanizada, a Sétima Brigada 

de Cavalaria (Mecanizada), e o primeiro regimento a integrar a brigada e a ser totalmente 

mecanizado seria o 1º Regimento de Cavalaria . O maior foco dos cavalarianos era 

desenvolver uma doutrina de reconhecimento eficiente que englobasse os seus carros de 

combate, mas MacArthur também encorajou que todas as armas buscassem uma 

mecanização segundo seus interesses (STEADMAN, 1982, p.4). 

A descentralização do processo de mecanização do exército americano, levou a um 

consenso entre a infantaria e a cavalaria de que ambas precisavam de “um tanque que fosse 

rápido e móvel e [...] possuísse blindagem e armamentos leves” (STEADMAN, 1982, p.4). 

Ambas as armas desenvolveram paralelamente aqueles que seriam seus tanques principais 

durante a década de 1930, o carro de combate M1 usado pela cavalaria e seu quase irmão 

gêmeo tanque leve M2 utilizado pela infantaria. 

Bielakowski (2010) destaca que a brigada de cavalaria mecanizada que havia sido 

formada conduziu diversos exercícios que buscavam demonstrar a necessidade de 

mecanização para o exército americano, inclusive conduzindo manobras atuando contra e em 

conjunto a regimentos de cavalaria tradicional, mas apesar de demonstrar bom rendimento 

em combate, os defensores da cavalaria tradicional menosprezavam os resultados obtidos e 

persistem defendendo o uso do cavalo na guerra  

Os esforços da cavalaria foram essenciais para a expansão da doutrina americana em 

relação ao uso de tanques, pois adaptaram seu uso para missões de “segurança, 

reconhecimento e exploração” (STEADMAN, 1982, p.5) em contraste ao clássico apoio a 

unidades de infantaria. Entretanto, esses esforços foram realizados mesmo com muitas 

restrições impostas pelos defensores da cavalaria tradicional, “por exemplo, em 1 de maio de 

1935, o Primeiro Regimento possuía apenas 65 carros de combate, carros blindados, carros 

de exploradores e viaturas de transporte pessoal” (BIELAKOWSKI, 2010) 

Outros obstáculos à mecanização americana envolviam, também, o corpo de 

engenheiros que impôs ao departamento de material militar americano que nenhum tanque 
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médio deveria exceder 15 toneladas, pois essa era a capacidade máxima suportada pelas 

pontes móveis americanas (STEELE, 2005, p.22). 

A guerra civil espanhola seria uma das responsáveis por aumentar a consciência dos 

americanos em relação ao desenvolvimento de seus tanques, pois “em 1937, relatórios [...] 

indicavam que os tanques russos e alemães possuíam blindagem mais pesada e armamento 

maior” (STEADMAN, 1982, p.4). Tais relatórios serviram para, que o desenvolvimento de 

tanques médios acelerasse a partir de 1939. 

Os esforços da brigada mecanizada foram notórios, porém Steadman apresenta uma 

visão de como o tamanho limitado das forças mecanizadas, e a falta de manobras de grandes 

escalões influenciou o desenvolvimento da mecanização americana: 

 

Quando a Força Mecanizada Experimental e o Regimento de Cavalaria 

Mecanizada foram estabelecidos, uma parcela significante de seus esforços era 
desenvolver treinamento em veículos e táticas para pequenas unidades que eram 

sem dúvidas úteis em desenvolver técnicas táticas de combate de armas 
combinadas. Mas a falta de exercícios no terreno em larga escala antes das 

manobras da Lousiana de 1940 provavelmente preveniram o desenvolvimento de 

uma doutrina operacional em larga escala (STEADMAN, 1982, p.5) 
 

 

É importante salientar que, para os americanos, o período entreguerras foi estendido 

em dois anos a mais, em relação às potências europeias, acabando em 1941 com os ataques 

a Pearl Harbor pelos japoneses. Nesses dois anos ocorreram mais avanços para os americanos 

do que nos 20 anos anteriores, pois ao observarem a forma como a guerra na Europa se 

desenrolava e as tendências lançadas pelas tropas alemãs, o desenvolvimento dos tanques 

recebeu novo fôlego. 

Segundo Moss (2018), nesse período, os americanos concluíram o desenvolvimento 

daquele que seria seu primeiro tanque leve a entrar em combate na guerra, o modelo M3 

Stuart, entretanto esse tanque não entrou em combate com os americanos, mas sim com os 

britânicos, que após acordos com os americanos receberam estes tanques para mobiliar parte 

de suas forças. 

As manobras da Louisiana foram o capítulo final do desenvolvimento de uma 

doutrina blindada por parte dos americanos, antes de entrarem na segunda guerra mundial. 

Nessas manobras, pela primeira vez os americanos empregaram algo revolucionário. A 

Brigada de cavalaria mecanizada, em parceria com a brigada provisória de tanques de 

Infantaria, atuou como uma divisão, “a primeira formação mecanizada nível divisão na 

história do exército” (BIELAKOWSKI, 2010) 

Após essas manobras, militares influentes se reuniram e discutiram os futuros da 

mecanização do exército americano, e decidiram que para a melhoria das manobras sem 
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prejudicar as armas combatentes tradicionais, “Chaffee convenceu o Departamento da 

Guerra a criar uma força blindada que não estivesse integrada a nenhuma delas” (HOUSE, 

2008, p.124), e a brigada de cavalaria mecanizada foi o núcleo para a formação dessa força. 

Por fim, o panorama que as forças blindadas americanas apresentavam quando 

entraram na guerra era a de uma força desbalanceada, e que apresentava como principal 

herança de sua origem cavalariana, uma grande quantidade de carros leves que apesar de 

serem mecanicamente muito confiáveis e relativamente rápidos, possuíam uma blindagem e 

armamento muito inferiores aos modelos alemães, o que dificultava o apoio prestado a 

infantaria. (HOUSE, 2008, p.124) 

 Os principais modelos de carros de combate utilizados pelos americanos durante o 

período entreguerras foram: Para a Força Mecanizada Experimental de 1928, os modelos 

primitivos da primeira Guerra Mundial Renault FT 17 com algumas modificações e o modelo 

britânico Mark VIII (STEADMAN, 1982, p.3). Durante os anos 30 os principais modelos 

foram os blindados M1 e M2, e no início da guerra a maior parte da força blindada era 

formada pelo Tanque leve Stuart M3. 

 

6.1 BRITÂNICOS 

 

Agora será analisado o exército que foi pioneiro no desenvolvimento e emprego de 

blindados, o exército britânico. Os britânicos como os pioneiros, possuíam o potencial de: 

após a guerra terem efetuados enormes avanços no quesito de desenvolvimento de doutrina 

e equipamento para suas forças blindadas. Apesar dos avanços obtidos, as forças blindadas 

britânicas continuavam inferiores tanto em material, quanto em doutrina, em comparação 

com as revolucionárias forças alemãs. 

Um dos fatores externos que contribuíram para a limitação do desenvolvimento do 

exército britânico, como menciona Hahn “mais importante fator externo foi a repulsa geral 

contra a guerra que a sociedade sentia. A sociedade expressava esse sentimento de várias 

formas além do pacifismo e desarmamento” (HAHN, 1985, p.14). Em termos militares, essa 

posição da sociedade significava que o exército deveria voltar a tratar das questões internas 

relacionadas a defesa do império britânico, e haveria pouco apoio popular para a preparação 

de um grande exército para outra guerra de larga escala (HAHN, 1985, p.14). 

Outro fator, agora interno ao exército, foi que após a Primeira Guerra Mundial, assim 

como os americanos, muitos oficiais, inclusive o influente Douglas Haig, defendiam que a 

Infantaria continuava sendo a arma principal para o combate.  
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Ao fim de 1918, a Força Expedicionária Britânica via o tanque não como substituto 

para a cavalaria, mas como um destruidor do moral da Infantaria. Os britânicos 

mantiveram a filosofia de que o tanque era auxiliar tanto para a Infantaria quanto 
para a Cavalaria; útil para penetrar cinturões defensivos, mas incapaz de assumir o 

papel de uma arma combatente primária (CAVALERI, 1997, p.8). 

 

Em pouco tempo foi possível traçar um paralelo com as forças americanas, pois 

ambos os exércitos sofriam de problemas similares, e o próximo fator limitante ao 

desenvolvimento é comum a qualquer exército que enfrenta o período de pós-guerra, o 

orçamento limitado, embora Hahn (1985, p.14) afirme que “a indiferença política afetava 

mais do que orçamentos”. 

O exército britânico sempre destinou grande parte de suas forças para guarnecer suas 

possessões no Oriente Médio e Índia. As tropas que guarneciam essas posições além-mar 

faziam parte de um rodízio que envolvia a maior parte do exército, ou seja, de tempos em 

tempos tropas diferentes eram destacadas para cumprir missões fora das ilhas britânicas. 

“Essas guarnições de além-mar necessitavam de um grande número de homens de infantaria 

para controlar desordens civis e fazer o apoio logístico, de armamento e de equipamentos 

sofisticados” (HOUSE, 2008, p.91). 

“Havia uma constante luta para balancear o número de batalhões em serviço interno 

para substituição com batalhões de além-mar” (HAHN, 1985, p.19). Essa luta criava 

problemas para a mecanização do exército britânico, pois como havia falta de unidades para 

emprego fora das ilhas britânicas, era “impossível converter unidades internas para batalhões 

blindados sem também converter unidades estacionadas além-mar. Tentativas foram feitas 

para converter unidades além-mar, mas sem sucesso” (HAHN, 1985, p.19) 

Os últimos obstáculos à mecanização que serão analisados são: a institucionalização 

da visão de que o Exército Britânico não deveria se envolver em uma guerra em continente 

europeu tão cedo, e o tradicionalismo das unidades britânicas. 

Em agosto de 1919 o Gabinete da Guerra britânico divulgou uma orientação para as 

forças armadas que dizia que pelos próximos 10 anos o exército britânico não se engajar em 

nenhuma grande guerra. “Esta diretiva ficou conhecida como ‘regra dos 10 anos’ - embora 

sua intenção original era aparentemente determinar estimativas de orçamento, a ideia [...] se 

tornou parte da política estratégica” (HAHN, 1985, p.16). 

Por fim, o exército britânico era uma instituição extremamente tradicional devido a 

muitos anos de lutas, contando com unidades históricas que participaram de algumas das 

batalhas mais importantes da história como Waterloo, Balaklava e Somme, porém apesar de 
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aspectos positivos de possuir um exército com fortes bases históricas, muitas vezes essa 

atenção às tradições atua como contraponto aos avanços tecnológicos e de doutrina: 

 

O espírito de corpo e o tradicionalismo profundo dos regimentos britânicos tiveram 
um papel importante na manutenção da moral e da coesão do exército durante estes 

anos sombrios, especialmente entre as patentes mais baixas. Infelizmente, os 

aspectos anti-intelectuais de uma cultura coesa como essa também ajudaram a 
negar ao exército inovações seminais em guerra blindada: As inovações ocorreram, 

mas foram adotadas apenas marginalmente (STEELE, 2005, p.12)  

 

“A despeito dessas limitações nas inovações, a doutrina britânica não continuou 

imóvel durante a década de 1920” (HOUSE, 2008, p.91). Os primeiros avanços doutrinários 

relacionados às forças blindadas foram materializados na forma da edição dos manuais de 

campanha de 1924, esta edição “considera o apoio à Infantaria como a missão principal dos 

carros de combate, mas também reconhece a possibilidade de os carros atacaram a retaguarda 

inimiga para desorganizar o inimigo, como na visão de Fuller” (HOUSE, 2008, p.91). J. F. 

C. Fuller foi um dos principais defensores da guerra mecanizada junto ao exército britânico, 

mas outros nomes também foram importantes, como Basil Lidell Hart e o General Martel. 

Em termos materiais, os principais carros desenvolvidos que mobilizaram as unidades 

do Royal Tank Corps durante a década de 1920 foram os modelos Vickers Medium Mark I e 

seu sucessor Mark II.   

Entre 1923 e 1928 o exército britânico encomendou 160 nos novos Vickers Medium 

tanks. Eles eram virtualmente os únicos tanques que o exército britânico possuía 

até o início da década de 1930 e os únicos tanques construídos em quantidade em 
qualquer lugar do mundo durante o meio dos anos de 1920. Os Vickers Mediums 

estimularam o Corpo de Tanques Real a desenvolver táticas móveis, e vários 

experimentos durante a década de 1920 e início de 1930 resultaram na adoção 
geralmente de duas categorias de tanques. Tanques móveis com a intenção de 

cumprir o papel antes desempenhado pela cavalaria montada, enquanto tanques 

mais lentos, porém mais fortemente armados proveriam apoio a infantaria 
(OGORKIEWICZ, 2020)  

 

O próximo passo para a evolução das doutrinas blindadas foi dado em 1927, quando 

o General George Milne, então chefe do estado maior do exército, influenciado por Lidell 

Hart e Fuller, ordenou a criação “da Força Mecanizada Experimental em 1927” (HAHN, 

1985, p.52). Foi essa força que serviu de inspiração para os americanos em sua já citada 

experimentação com uma força semelhante. Tal força era formada por:  

 

[...] Um batalhão de carros de combate leves para reconhecimento, um batalhão de 

carros de combate médios para ataque, um batalhão de metralhadoras para 

segurança e operações de infantaria limitadas, cinco baterias de artilharia 
mecanizadas ou motorizadas e uma companhia de engenharia motorizada. 

Infelizmente, os equipamentos variavam muito em sua mobilidade no campo e em 

confiabilidade mecânica (HOUSE, 2008, p.92) 
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“Oficialmente, o propósito da força era duplo. Era para descobrir, através da aplicação 

prática, o efeito da mecanização na organização, e como empregar taticamente forças 

móveis” (HAHN, 1985, p.54). Alguns exercícios realizados pela força mecanizada são: as 

dificuldades com comunicações, as diferenças de velocidade entre os veículos que eram 

empregados (ARMSTRONG, 1976, p.147) e “a falta de experiência na qual se construiria 

uma força de armas combinadas” (HAHN, 1985, p.55). 

A força foi dissolvida em 1928, um ano depois de sua criação, “por várias razões, 

incluindo restrições orçamentárias e a oposição de militares conservadores” (HOUSE, 2008, 

p.92). Guderian (2007, p.132) aponta que “aparentemente os desenvolvimentos mecânicos 

da época não se mantiverem em dia com os conceituais, pelo menos a julgar pelas 

dificuldades que surgiram nos exercícios”. 

Entretanto, apesar de mesmo alguns oficiais britânicos acharem os experimentos um 

fracasso, eles apontaram para algumas conclusões importantes relacionadas a mecanização 

do exército britânico, bem como mudanças para a doutrina futura, além disso os experimentos 

influenciaram o pensamento de grandes pensadores da guerra mecanizada de outros países, 

como Heinz Guderian, que será explorado junto com a análise dos alemães, e Mikhail 

Tukhachevsky na União Soviética. 

Algumas das constatações dos exercícios foram essenciais para o futuro do exército 

britânico. O General Montgomery-Massingberd, um dos militares envolvidos nas manobras 

da força experimental, e sucessor de Milne no cargo de Chefe do Estado Maior, “desejava 

ver um estudo maior sobre a cooperação entre tanques, cavalaria e infantaria” 

(ARMSTRONG, 1976, p.153). Montgomery-Massingberd seria uma figura muito 

importante para a mecanização total da cavalaria no final da década de 1930. 

Outra conclusão proveniente dos experimentos; foi que havia uma necessidade de 

equipamentos melhores, o que incluía melhoramentos nas blindagens, velocidade, 

mobilidade através do campo e comunicações dos veículos, além disso “Os tanques Vickers 

médios estavam se tornando obsoletos” (HAHN, 1985, p.56) 

Em 1929, mais um passo foi dado para que a doutrina britânica se atualizasse, com 

um novo regulamento doutrinário chamado Mechanized and Armoured Formations. Esse 

regulamento era fruto das conclusões tiradas dos exercícios da força experimental, e “foi um 

avanço considerável ao descrever os papéis e missões das formações blindadas isoladas [...]” 

(HOUSE, 2008, p.92). Mas apesar deste manual apresentar uma excelente visão para o 

futuro, ele nunca foi posto em prática totalmente, pois não havia forças suficientes para 
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desenvolvê-lo. “Este era um exemplo claro da diferença entre a doutrina escrita e a praticada” 

(HAHN, 1985, p.60) 

O próximo evento, que impactou a doutrina britânica, foi em 1934, quando 

aconteceram exercícios com o intuito de testar uma formação mecanizada a nível divisão. 

“Isso foi feito como experiência [...] usando a 1ª Brigada de carros de combate do coronel 

Percy Hobbart, e a 7ª Brigada de Infantaria, parcialmente mecanizada, do Major-General 

George Lindsay” (HOUSE, 2008, p.93). 

 Diversos fatores como divergências entre os comandantes e falta de treinamento das 

tropas envolvidas, contribuíram para que o exercício fosse considerado um fracasso, “a 

significância deste exercício foram os danos que ele causou ao desenvolvimento das forças 

blindadas” (HAHN, 1985, p.70). O fracasso deste experimento contribuiu para que o exército 

britânico continuasse sem uma direção clara sobre os rumos de sua mecanização. 

 Em 1937 “o Escritório da Guerra decidiu que todos os regimentos de cavalaria 

trocariam seus cavalos por tanques leves” (CAVALERI, 1997, p.10), essa mudança foi uma 

das últimas ocorridas antes da guerra, e pela sua proximidade ao início do conflito, é possível 

concluir que em 1939 as forças de cavalaria ainda não estavam totalmente treinadas e 

equipadas para que pudessem completar totalmente a transição de cavalaria montada para 

mecanizada, ou, blindada e atuar de maneira efetiva nos estágios iniciais da segunda guerra 

mundial. 

 A mecanização da cavalaria tornou possível, em 1937, a criação da Divisão Móvel. 

A composição da divisão era a seguinte: 

 

[...] era formada por duas brigadas de cavalaria blindada, cada uma composta 

basicamente por carros de combate leves e carros blindados, mais uma brigada de 

carros de combate já existente, dois batalhões de infantaria mecanizados e um 
limitado efetivo de artilharia, engenharia e unidades de apoio logístico (HOUSE, 

2008, p.93) 

 

Essa divisão, serviu de núcleo para que em 1939 meses antes da eclosão da Segunda 

Guerra Mundial fosse formada a 1ª Divisão blindada, esta era menor do que a Divisão Móvel, 

mas herdou praticamente todos os mesmos problemas de sua predecessora. A divisão 

blindada era composta por “Uma brigada de cavalaria mecanizada e blindada, um único 

batalhão de infantaria motorizado, artilharia rebocada e engenheiros” (HOUSE, 2008, p.94). 

De acordo com o exército britânico, é possível concluir que a falta de uma direção 

unificada contribuiu para que o desenvolvimento das forças blindadas fosse muito inferior 

ao potencial que as forças britânicas possuíam. Quando a guerra começou, as forças blindadas 
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britânicas não possuíam treinamento, material e bases doutrinárias suficientes para enfrentar 

de igual para igual as forças alemãs, que eram melhores em todos os aspectos. A principal 

falha doutrinária dos britânicos foi não desenvolver uma doutrina capaz de empregar, de 

maneira eficiente, as armas combatentes tradicionais combinadas com as forças blindadas. 

Em termos de equipamento, essa falta de coesão quanto ao papel dos carros de 

combate na doutrina, levou os britânicos a desenvolverem diversos protótipos entre 1919 e 

1939, dos quais apenas alguns foram adotados efetivamente para as forças armadas, tais 

como: Vickers Medium Mk I e Mk 2; o modelo Carden Loyd Tankette; e durante a segunda 

metade da década de 1930 o carro de combate leve Mark VI; os modelos Cruzadores Mk I, 

Mk II e Mk III; e por fim os modelos Matilda Mk I e Mk II; esses últimos eram desenhados 

para prover apoio a infantaria. (NIGEL, 2014). 

 

6.2 FRANCESES 

 

Agora iremos analisar os franceses, que junto com os britânicos foram líderes em 

desenvolvimento de carros de combate durante a Primeira Guerra Mundial. Os franceses 

foram a maior influência para o Exército Brasileiro antes da Segunda Guerra Mundial, além 

de terem se tornado após a guerra os principais exportadores de veículos blindados, mas 

também proporcionaram um dos maiores fracassos militares da história. É fato conhecido 

que os franceses foram derrotados pelas forças alemãs rapidamente, entretanto ao contrário 

do que alguns possam imaginar, em termos de equipamento, os franceses não eram inferiores 

aos alemães, o que será exposto em breve, mas o fator principal que levou à derrota francesa 

está mais relacionado a políticas e doutrinas do que equipamentos e tecnologias propriamente 

ditos. 

 De acordo com Pike (2019), em 1920, dois anos após o fim da guerra, o comando 

separado dos carros de combate foi dissolvido e os veículos passaram a integrarca Infantaria, 

algo semelhante ao ocorrido com os americanos. Um ano antes, em 1919, o General Estienne 

escreveu um documento chamado “Estudo da missão dos carros de combate nas batalhas”, 

neste documento ele “explicava a necessidade de prover veículos blindados sobre lagartas 

não apenas para as tropas blindadas, mas também para as tropas de reconhecimento, 

infantaria, artilharia e mesmo para as equipes de reparos e manutenção no campo de batalha” 

(HOUSE, 2008, p.107). 

 A visão de Estienne era extremamente avançada para o período, em 1920 ele propôs 

“um exército blindado de 100 mil homens, com 4 mil carros de combate e 8 mil outros 

veículos” (HOUSE, 2008, p.107), sua visão para a formação desta grande força o então 



53 
 

 
 

Tenente Coronel Charles de Gaulle a propor uma força similar e que será analisada 

posteriormente. 

 A doutrina militar francesa foi o principal fator que levou as ideias de Estienne a 

serem ignoradas pelo alto comando francês. Após a guerra, os Franceses adotaram uma visão 

defensiva para seu exército, e os planos de Estienne pareciam “muito ofensivos em sua 

concepção, muito agressivo para ser aceito por políticos franceses após as enormes baixas da 

guerra” (HOUSE, 2008, p.107). 

 A doutrina francesa possuía três pilares: “A importância do poder de fogo, a primazia 

da defesa e a batalha metódica” (KIESLING, 1996, p. 215). Todos esses pilares eram 

provenientes das experiências vividas pelos franceses durante a guerra, seus princípios 

republicanos e também refletiam as pressões políticas e pacifistas de uma sociedade que 

havia sofrido. Além disso os franceses “mais do que qualquer outro participante da Primeira 

Guerra Mundial, [...] manteve, nos seus regulamentos pós guerra, sua crença em uma guerra 

de posição cuidadosamente controlada” (HOUSE, 2008, p.106). 

 Outro fator que contribuiu para esta visão defensiva, era a Revolução Francesa e o 

conceito criado na época de Nação em Armas”. Este conceito estava intimamente ligado aos 

princípios republicanos franceses e enfatizava a crença de que “quando a nação estivesse em 

perigo, uma passa de voluntários patrióticos iria surgir e destruir exércitos invasores” 

(DOUGHTY, 1974, p. 24). Por uma análise inicial, já é possível notar uma característica 

defensiva, pois os franceses não se mobilizaram para agredir uma nação, e sim caso fossem 

agredidos. 

 Outro conceito intimamente relacionado ao de “Nação em Armas”, que também 

surgiu na revolução francesa e voltou à tona após a guerra, foi o do “Cidadão-Soldad”. Este 

conceito parte da noção de que: 

 

cidadãos possuem a obrigação de se armar para defender suas comunidades ou 
nações de invasões estrangeiras e de tiranos domésticos [...] é melhor entendido 

como oposição a outras formas de organização militar como contratar mercenários 

ou estabelecer exércitos profissionais. Nos últimos dois casos, soldados e oficiais 
são isolados da sociedade e podem representar um desafio pretoriano para o poder 

legítimo. Em contraste, o cidadão-soldado encarna a vontade do povo diretamente 
porque eles são o povo (CALLAHAN, 2020). 

 

Robert A. Doughty faz uma síntese sobre a relação entre “Nação em Armas”, 

“Cidadão-Soldado” e a defesa: 

 

Há pouca dúvida de que a nação em armas era baseada essencialmente em um 

princípio defensivo. Um exército composto de cidadãos cumprindo seu dever 
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patriótico seria bastante relutante em atacar agressivamente outro estado; 

entretanto, eles iriam voluntariamente defender até a morte o sagrado solo Francês. 

O exemplo da Primeira Guerra mundial também contribuiu para esta defensiva. 
(DOUGHTY, 1974, p.25) 

 

 

Pela análise da ‘Batalha Metódica’, ela se relaciona com o poder de fogo. Os franceses 

ao analisarem sua vitória na guerra concluíram que “a força dominante das armas modernas 

[...] não estava na manobra, mas sim no poder de fogo” (STEELE, 2005, p.24). Na ‘Batalha 

Metódica” a intenção principal era minimizar as baixas, e seu ator principal era a infantaria: 

 

[...] Para minimizar baixas, insistiam em preparações elaboradas e metódicas antes 

de atacar. Em circunstâncias cuidadosamente coordenadas de uma ofensiva de 
peças posicionadas, a batalha deveria empregar todas as combinações de armas 

combatentes para apoiar a infantaria. (HOUSE, 2008, p.106) 

 
. 

Steele (2005, p.26) também acrescenta que “ ações ofensivas efetivas, entretanto, só 

poderiam ocorrer depois que o inimigo perdesse vigor sob a total força do poder de fogo”. 

Durante a década de 1920, os principais avanços em formações blindadas foram 

realizados pela cavalaria, “a Cavalaria francesa experimentou extensivamente carros 

blindados e, por fim, veículos com meia lagarta” (HOUSE, 2008, p.107), mas isso não 

significava que o exército francês não se importava com o papel dos carros de combate,                                                   

“o exército francês levou a sério as implicações do tanque para o campo de batalha. Eles 

devotaram mais atenção para analisar novas armas, incluindo tanques, que virtualmente 

qualquer outro exército entre as guerras” (STEELE, 2005, p.25). 

Embora os veículos blindados tenham sido melhores aceitos pela cavalaria nos países 

já explorados, e se adequassem bem a doutrina francesa, os blindados que incorporaram a 

infantaria possuíam problemas para se adaptar a ‘batalha metódica’, pois mesmo os blindados 

mais lentos, quando parados se tornam alvos mais fáceis, e a batalha metódica prévia altos 

para a infantaria após avanços curtos, logo, se os blindados parassem eles atraíram fogo e se 

continuassem deixariam a infantaria para atrás e não obteriam o apoio mútuo. (KIESLING, 

1996, p. 216, 217) 

No início da década de 1930, os franceses realizaram avanços notórios em relação a 

motorização e mecanização de suas unidades, entretanto a principal causa para estes avanços 

está relacionada a mentalidade defensiva dos franceses reforçadas pelo desenvolvimento da 

famosa Linha Maginot: 

 

A Linha Maginot era uma linha de fortificações de concreto independentes, com 
torres de canhões. Esses fortes foram construídos entre 1930 e 1936 no nordeste da 
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França, com a função de proteger o território retomado em 1918 e de forçar 

qualquer invasão alemã a passar pelo território belga antes de chegar a França. Essa 

distância maior deveria dar à França tempo para se mobilizar (HOUSE, 2008, 
p.104) 

 

Os franceses viam a motorização de sua infantaria como um conceito estratégico: “A 

criação de uma reserva motorizada que poderia se mover rapidamente para ser empregada 

contra os alemães” (PIKE, 2019). A motorização da infantaria contribuiu para que a cavalaria 

acelerasse seu processo de mecanização: 

 

A infantaria em caminhões era vulnerável [...] e precisava ser protegida durante seu 

movimento e emprego. Unidades tradicionais de cavalaria não podiam nem se 

mover rápido o suficiente nem golpear forte o suficiente para cumprir o trabalho, 
e foram substituídas rapidamente pelas divisões mecanizadas leves blindadas. 

(KIESLING, 1996, p.216) 

 

O próximo passo significativo para o processo de mecanização do exército francês 

seguiu com privilégios à cavalaria, tendo em vista sua relativa autonomia em relação a 

batalha metódica. Em 1934, foi formada a Division Legere Mecanique, ou Divisão Ligeira 

Mecanizada, “essa divisão, com sua combinação de veículos de reconhecimento, carros 

leves, infantaria motorizada e artilharia rebocada, era bastante semelhante à Divisão Panzer 

alemã que estava sendo desenvolvida na mesma ocasião” (HOUSE, 2008, p.108) 

A formação dessa divisão leve foi facilitada, pois não necessariamente a mecanização 

de uma força de cavalaria serviria para realizar ações ofensivas, mas cumpriria o papel de ter 

mobilidade e proteção para se movimentar até as regiões que sofressem uma ofensiva, o que 

corrobora com a visão “as quatro Divisões Ligeiras Mecanizadas terminaram por receber 

missões-padrão da cavalaria de reconhecimento e segurança em vez das missões principais 

das forças mecanizadas em combate” (HOUSE, 2008, p.108). Ou seja, apesar de os franceses 

realizaram avanços significativos no equipamento e emprego de sua cavalaria em 

comparação com outros países, sua Infantaria e a metodologia ofensiva seguiam com 

deficiência quanto a integração dos carros de combate as manobras ofensivas. 

 “Enquanto o Exército francês avançava cautelosamente nas áreas da mecanização, 

esse desenvolvimento foi abortado pelo que escreveu Charles de Gaulle” (HOUSE, 2008, p. 

108”. Antes da análise escrita por De Gaulle, é importante ressaltar a natureza do exército 

francês do período entreguerras, “uma instituição em massa de conscritos” (KIESLING, 

1996, p.210). “Em 1928, o serviço militar foi reduzido para menos que 12 meses de 

treinamento” (HOUSE, 2008, p.104). Essa natureza estava ligada essencialmente aos 
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princípios da nação em armas e do cidadão-soldado, e contribuía para que o exército francês 

não fosse uma força altamente profissionalizada. 

 Pensando na formação de uma força blindada efetiva e moderna, e um exército mais 

forte, De Gaulle escreveu em 1934 sua obra intitulada “Por um exército profissional”. Nessa 

obra, De Gaulle demonstrou sua inspiração ao trabalho do General Estienne em 1920, que 

propõe “um exército blindado de 100 mil homens [...]. De Gaulle foi bastante inovador em 

termos de doutrina e organização quando visualizou uma brigada totalmente blindada 

operando em formação linear, seguida por uma força de infantaria motorizada para operações 

de limpeza.” (HOUSE, 2008, p. 108) 

 De Gaulle apontou diversas fraquezas e vulnerabilidades do sistema de “nação em 

armas” e argumentava para que a França formasse um exército profissional:  

 

De Gaulle atacou a eficácia de todo o conceito da nação em armas. Ele afirmou que 

nenhuma forma de batalha é mais sangrenta que a nação em armas. A solução era 

estabelecer um exército profissional, ele também afirmou que sem um exército 
profissional não poderia existir uma defesa francesa. Um exército profissional 

poderia ter capacidade tanto ofensiva quanto defensiva, e poderia ser usado 

imediatamente sem desperdiçar tempo precioso para se mobilizar [...] 
(DOUGHTY, 1974, p.28) 

 

 Apesar da excelente visão militar que De Gaulle havia demonstrado, sua obra não 

obteve os resultados desejado, por causa da reação política a suas afirmações. 

 

De Gaulle infelizmente associou o crescimento das forças blindadas francesas a 

aparição de um exército profissional. Essa associação requer uma rejeição da 
tradição da nação em armas e era uma afronta direta a muito do sentimento 

republicano francês. Adicionalmente, ele havia cometido heresia por sugerir que a 

França em si poderia iniciar uma guerra [...]. No debate sobre mecanização, sua 
proposta mudou mais a atenção para a demanda por um exército profissional do 

que para o mérito de grandes formações blindadas. (DOUGHTY, 1974, p.28) 

 

Para se ter uma noção, de quanto as ideias relacionadas a formação de um exército 

profissional foram politicamente rejeitadas “Todos os indivíduos que ocuparam o Escritório 

de Guerra de 1932 até 1940 atacaram o esquema de De Gaulle, com suas objeções públicas 

concentradas na natureza profissional e agressiva de sua força mecanizada” (DOUGHTY, 

1974, p.29) 

Apesar da rejeição às ideias de De Gaulle, quando a corrida armamentista re-

começou, segundo Pike (2019) a França tardiamente investiu na produção de blindados, 

como os tanques B-1 bis e de outros materiais bélicos. O B-1 bis era um dos melhores carros 

de combate pesados do mundo quando a Segunda Guerra mundial começou. 
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O tanque pesado B-1 [...] possuía muitos recursos modernos, isso incluía tanques 

de combustível auto vedantes, acionador de partida elétrico, e uma bússola 

giroscópica – sem mencionar a generosa distribuição de blindagem que combinava 
com o respeito francês pela letalidade e poder de fogo. [...]Levava uma arma de 

75mm que poderia derrotar qualquer tanque alemão do fim da década de 1930” 

(STEELE, 2005, p.27) 

 

Porém, a produção do B-1 bis era complexa, e a capacidade industrial da França 

estava debilitada, o que diminuía o ritmo de produção e impedia que, em 1939, houvessem 

carros de combate “suficientes para organizar uma divisão blindada nos padrões advogados 

por Estienne e De Gaulle”. (HOUSE, 2008, p.109) 

No mesmo período, a Cavalaria também havia desenvolvido um blindado 

extremamente eficiente, o modelo SOMUA-s35, “ele apresentava a primeira construção de 

casco e torre totalmente fundida, uma arma de 47mm montada em uma torre eletricamente 

controlada, e blindagem curvada para desviar tiros” (STEELE, 2005, p.27) 

A principal deficiência material dos franceses em relação aos seus inimigos alemães, 

residia nas comunicações, e não no poder de fogo propriamente dito. “A maioria dos carros 

franceses era capaz apenas de se comunicar a curtas distâncias, com a infantaria a pé, em um 

ataque deliberado; eles eram consequentemente inúteis em operações móveis.” (HOUSE, 

2008, p.110) 

Após análise minuciosa do processo de mecanização do exército francês, é possível 

perceber que ele foi mais eficiente em termos de desenvolvimento e modernização do que o 

processo praticado pelos americanos e britânicos, entretanto, uma das principais causas da 

derrota relâmpago francesa reside no pragmatismo de sua doutrina, tendo em vista que 

esperavam um ataque que passasse pela Bélgica e seguisse de acordo com suas expectativas, 

com tempo para mobilizar a nação. 

 Os Franceses formaram suas primeiras divisões blindadas, as Division Cuirasse, 

“depois da guerra começada e, mesmo assim tiveram que substituir os carros de combate 

médios por metade dos B-1 bis previstos” (HOUSE, 2008, p.110) 

 

Por maio de 1940, França e Alemanha eram praticamente equivalentes no número 

de tanques disponíveis para o combate no front ocidental, a França possuindo 2431 

e a Alemanha 2439. Os alemães emassavam 10 divisões blindadas um grupo 
blindado, dois corpos separados e uma divisão separada, enquanto os franceses 

espalharam aleatoriamente suas três divisões blindadas, três divisões mecanizadas 

e seus vinte e sete batalhões de tanques não divisionais restantes entre seus 8 
exércitos. Enquanto os alemães reconheciam o potencial de forças blindadas em 

massa conduzindo operações rápidas e móveis, as forças blindadas francesas 
estavam empenhadas em lutar de forma fragmentada. (DOUGHTY, 1974, p.23) 
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Por fim, compreender o processo de mecanização francês ajuda a desmistificar a ideia 

de que os franceses eram mal equipados para enfrentar os alemães. Os principais carros de 

combate franceses foram: durante a década de 1920, o modelo Renault FT e seus derivados; 

e durante a década seguinte os B-1 bis, SOMUA S-35, Renault R-35 e os Hotchkiss H35 e 

H39. Os modelos Renault e Hotchkiss, ao início da guerra, estavam presentes em maior 

número do que os B-1 bis e S-35 no exército francês. (PIKE, 2019). 

 

6.3 ALEMÃES  

 

A última nação a ser analisada será a Alemanha. Os alemães sofreram um duro golpe 

com a derrota na Primeira Guerra Mundial, porém 21 anos depois, em 1939, possuíam 

novamente um exército formidável, que foi capaz de derrotar diversos oponentes na Europa 

sem muito esforço. Grande parte da força do exército alemão residia em suas forças 

blindadas, mas é importante analisar as bases da formação das temidas Divisão Panzer e o 

conceito da famosa Blitzkrieg, para entender o sucesso alemão entre 1939 e 1941. 

Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se encontrava com grandes 

dificuldades financeiras, e após o Tratado de Versalhes em 1919 as dificuldades se 

agravaram. O Tratado de Versalhes selou definitivamente a paz na Europa após a guerra, mas 

foi extremamente punitivo à Alemanha por ter sido basicamente elaborado pelas nações que 

venceram a guerra. O tratado impôs diversas sanções aos alemães, entre sanções financeiras, 

territoriais e militares. O tratado “limitou o Exército alemão a 100 mil combatentes 

profissionais permanentes, sem reservistas, exceto para forças policiais paramilitares.  O 

mesmo tratado proibia que a Alemanha possuísse carros de combate, gás venenoso, 

aeronaves de combate e artilharia pesada” (HOUSE, 2008, p.97) 

 

Os vitoriosos aliados da Grande Guerra estavam determinados a eliminar a 

habilidade da Alemanha de travar guerras externas de agressão, e reduzir suas 

poderosas instituições militares para algo mais do que forças de segurança interna. 
O esforço foi um completo fracasso. A derrota humilhante na Primeira Guerra 

Mundial, junto com as restrições drásticas do Tratado de Versailles ajudaram a 

estimular sem dúvida o mais celebrado programa de reengenharia da história. 
(STEELE, 2005, p. 41, 42) 

 

Apesar de bastante limitado, o derrotado exército alemão, ao contrário de seus 

oponentes “tinha todas as razões para adotar novas armas, táticas e conceitos de treinamento” 

(HOUSE, 2008, p.97). As bases para o desenvolvimento das forças blindadas alemãs não 

surgiram rapidamente, mas foram o resultado de um processo de reconstrução do exército 

alemão iniciado ainda em 1919 sob a chefia militar do General Hans von Seeckt. 
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O General von Seeckt “dirigiu uma completa revisão do método de guerrear alemão” 

(HOUSE, 2008, p.97). Seeckt serviu no front oriental durante a primeira guerra mundial e 

pôde visualizar o sucesso de forças alemãs, relativamente móveis contra as forças russas, 

algo que influenciou suas conclusões.  

 

Dada as severas restrições do Tratado de Versailles, Seeckt concluiu que apenas 
uma força altamente profissional (entretanto pequena), que se especializasse em 

uma guerra móvel, se não motorizada, poderia atender as necessidades de defesa 

da República de Weimar. [...] Muito de seus esforços como comandante geral de 
1920 a 1926 se lançavam tanto em erradicar a mentalidade de guerra de trincheira 

que muitos oficiais adquiriram quanto em desenvolver doutrinas efetivas para a 

guerra móvel moderna baseada em estudos intensivos históricos, técnicos e 
experimentais. (STEELE, 2005, p.44) 

 

Neste ambiente progressista e livre de grandes oposições, os teóricos dos blindados 

encontraram um terreno fértil para formular ideias, e desde cedo os alemães não viam os 

carros de combate com papel apenas de apoio a infantaria, visão comum aos outros países. 

 

Os alemães podiam ver que apesar do potencial do tanque, ele também possuía 

vulnerabilidades sérias [...]. Tanques poderiam obter sucesso, mas apenas se eles 

trabalhassem em harmonia com os outros sistemas de armas, em um arranjo de 
armas combinadas próximo e cooperativo: o tanque para ganhar terreno, a 

infantaria para mantê-lo, e a artilharia para suprimir armas inimigas que poderiam 
causar danos para os tanques (CITINO, 2018) 

 

 

Com as restrições sofridas, os alemães precisavam desenvolver e testar suas doutrinas 

em sigilo, e para isso contaram com a ajuda de uma aliada que futuramente se tornaria sua 

maior inimiga, a União Soviética. Antes de Hitler assumir o poder, em 1933, ambas as nações 

durante a década de 1920 e início de 1930 possuíam um acordo mútuo: 

 

Os contatos entre russos e alemães foram desenvolvidos a vários níveis, com 
expressão ao nível da produção industrial e técnico-militar. Os alemães pretendiam 

que os soviéticos pudessem acolher tecnologia para o desenvolvimento e fabrico 

de armamento proibido pelo Tratado de Versalhes. Por seu lado, aos soviéticos 
interessava sobretudo crédito financeiro e fornecimento de carvão. Ao nível 

técnico-militar, ambos pretendiam a partilha de projetos e experiências entre 

oficiais que cobrisse o emprego de submarinos, aviões e blindados. Aos oficiais 
alemães era permitido treinar com as unidades soviéticas, e aos oficiais soviéticos 

permitidos visitar escolas e academias na Alemanha (BARROSO, 2016) 

 

Com o material extremamente restrito, muitos dos exercícios desenvolvidos na 

década de 1920 utilizavam blindados falsos, “modelos de madeira [...] e veículos civis” 

(STEELE, 2005, p.44) para realizar suas manobras, e apesar de ser um material inadequado, 

os alemães conseguiam aprender lições valiosas. 
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“Nenhum exército na década de 1920 investiu tanto em exercícios no terreno quanto 

os alemães sob o comando de Seeckt” (STEELE, 2005, p.44). Quando Seeckt saiu do 

comando do exército, em 1926, ele deixou solidificadas as bases em que surgiria o poderoso 

exército de Hitler. 

 

Cedo, em 1926 quando Seeckt saiu [...] as fundações essenciais para uma guerra 
mecanizada efetiva estavam no lugar. Elas incluíam (1) a relativa descentralização 

das estruturas de comando em combate para garantir iniciativas efetivas dos líderes 

nas linhas de frente; (2) a rejeição de um front contínuo ao estilo da Primeira Guerra 
Mundial; (3) o foco em atacar o centro de  gravidade das forças inimigas; (4) a 

manutenção de suporte aéreo aproximado; (5) a primazia de manter o momento 

ofensivo mesmo quando os flancos não estiverem seguros. (STEELE, 2005, p. 45, 
46) 

 

 Os alemães, nesse período, também realizaram diversos estudos de obras 

estrangeiras, principalmente britânicas, para expandir seus conhecimentos. Guderian (2007, 

p. 156) constata que “foi decidido que, até que possuíam experiência suficiente acumulada 

por conta própria, nós devemos nos basear principalmente nas noções britânicas, como 

expressadas no manual Instruções Provisórias no Treinamento de Tanques e Carros 

Blindados, Parte II, 1927.”, mas “apesar de estudarem teóricos de blindados estrangeiros, 

como Fuller, os alemães geralmente chegavam às suas próprias conclusões sobre a guerra 

blindada” (HOUSE, 2008, p.99). 

 Apesar do exército alemão ter feitos avanços excelentes quanto à mecanização, isso 

não significava que a oposição aos conceitos de guerra mecanizada não existiam, em menor 

escala do que em outros países mas existiam, “o exército alemão como um todo não aceitava 

completamente o conceito de guerra mecanizada até a derrota da França em 1940” (HOUSE, 

2008, p.99). 

 Assim que os alemães conceberam a estratégia de uma guerra móvel na década de 

1920, eles perceberam que precisavam ampliar sua capacidade de comando e controle. “Os 

alemães não possuíam o monopólio das tecnologias de rádio, mas reconheciam sua 

importância militar mais claramente do que qualquer um.” (CITINO, 2018). “A partir da 

década de 1920, cada novo veículo, incluindo os protótipos dos futuros carros de combate 

alemães, era equipado com um rádio” (HOUSE, 2008, p.98), ao contrário de seus oponentes 

ocidentais, nem todos seus veículos possuíam comunicações eficientes, fato já observado na 

análise referente ao franceses. 

 Heinz Guderian, foi o mais importante e influente teórico entre os proponentes da 

mecanização alemã, com suas obras sendo traduzidas para diversos idiomas, porém ele não 



61 
 

 
 

foi o pioneiro da mecanização alemã, suas ideias não foram totalmente novas ou 

revolucionárias. 

 

De fato, houveram vários escritores ponderando estas questões na Alemanha 
durante o período entreguerras. Escritores como Fritz Heigl e Ernst Volckheim 

estavam publicando trabalhos sobre tanques e seu uso bem antes de Guderian fazer 

sua marca como teorista de blindados. Volckheim defendia o uso de armas 
combinadas, e defendia que uma força de tanques empregasse diversos tipos de 

tanques para cumprir diversos papéis, incluindo operações contra posições 
fortificadas e perseguição. (DINARDO, 1996, p.390) 

   

Guderian foi um grande estudioso sobre blindados, e apesar de não ter sido o pioneiro, 

chegou a conclusões que determinaram os rumos do processo de mecanização do exército 

alemão, principalmente após Hitler assumir a chefia da nação alemã. A mais importante de 

suas conclusões é sintetizada a seguir:  

 

Em 1929, quando muitos estudiosos de blindagem britânicos tendiam para 
formações puramente blindadas, Guderian se convenceu de que era inútil 

desenvolver apenas carros de combate, ou mesmo mecanizar partes de armas 
combinadas tradicionais. Era necessária uma formação mecanizada inteiramente 

nova de todas as armas combinadas, que deveria maximizar a eficácia dos carros 

de combate. Apenas tal formação poderia sustentar a guerra de movimento 
(HOUSE, 2008, p.99) 

 

No fim da década de 1920 e início de 1930, os alemães continuavam conduzindo 

diversos exercícios para explorar as possibilidades das formações blindadas, e Guderian 

expandia suas ideias, principalmente depois que se tornou comandante do 3º Batalhão de 

Transporte Motorizado, em 1931. “Usando equipamento falso, por causa das limitações do 

Tratado de Versailles, esse batalhão era, na verdade, uma força mecanizada experimental, 

formada por companhias de motocicletas, carros blindados, carros de combate e canhões anti-

carro” (HOUSE, 2008, p.100). 

 De acordo com o próprio Guderian, apesar dos grandes avanços realizados nos 

diversos exercícios, ele ainda via um grande obstáculo para que o desenvolvimento 

continuasse. 

Entretanto ainda restava um obstáculo – o fato de que faltava as nossas lideranças 

militares e políticas os nervos para se livrarem das restrições de Versailles. No que 
diz respeito a nossa própria arma, este passo decisivo foi dado quase que da noite 

para o dia, quando o poder executivo foi transferido para Adolf Hitler em 30 de 
janeiro de 1933. (GUDERIAN, 2007, p. 151) 

 

Heinz Guderian se beneficiou muito do trabalho de von Seeckt, “muito de seu sucesso 

pode ser atribuído as primeiras condições conceituais, organizacionais e operacionais que 

Seeckt havia solidificado” (STEELE, 2005, p.46). Além disso, Hitler foi de fundamental 
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importância para que a máquina de guerra alemã se expandisse e ficasse moderniza. 

“Tanques e aeronaves eram atraentes para ele, em parte, por causa de seu interesse em 

tecnologias contemporâneas. Guderian notou a satisfação de Hitler nas manobras de unidades 

motorizadas e de tanques” (DINARDO, 1996, p.395). 

Com o apoio da mais alta autoridade alemã, e dos avanços conceituais e operacionais, 

as famosas Divisões Panzer foram formadas. 

 

No outono de 1935 as várias cogitações e exercícios práticos culminaram em largas 

manobras experimentais em Munsterlager, das quais o mais importante resultado 
foi a decisão de estabelecer três divisões panzer (blindada). Estas foram formadas 

em 16 de outubro de 1935, sob a autoridade geral das forças armadas, e o comando 

das autoridades individuais estava confiado respectivamente ao Tenente-General 
Baron von Weichs, Tenente-General Fessmann e eu mesmo (GUDERIAN, 2007, 

p.152) 

 

As divisões Panzer alemãs eram um “modelo de flexibilidade e estratégia, ao invés 

de força bruta” (CITINO, 2018). Além disso, possuíam uma composição diferente de 

qualquer outra divisão existente nos diversos exércitos do mundo. 

 

Fiel a crença alemã em armas combinadas, cada divisão combinava uma brigada 
Panzer com uma brigada de infantaria motorizada. A brigada Panzer continha 4 

batalhões, cada um com 128 tanques. Contando tanques de comando a divisão 

possuía 561 no total [...]. Entretanto o componente de infantaria era tão forte 
quanto, consistindo em um regimento de infantaria motorizado a dois batalhões e 

um batalhão de motocicletas. A verdadeira marca da divisão era o seu elenco 

completo de armas de apoio: um regimento de artilharia motorizada, um batalhão 
motorizado antitanque, uma companhia motorizada de engenharia (depois 

expandida para batalhão), e um destacamento de reconhecimento, consistindo de 
carros blindados e motocicletas. (CITINO, 2018) 

 

Mesmo com as divisões Panzer formadas, e o processo de rearmamento alemão não 

estar mais em segredo depois que Hitler “em maio de 1935 anunciar o rearmamento alemão” 

(CITINO 2018), os alemães ainda não dispunham de grande quantidade de material para 

mobiliar suas divisões Panzer, e além disso, elas compunham apenas três de diversas outras 

divisões do exército alemão, “as outras armas do exército alemão resistiram à criação dessa 

nova combinação de armas e naturalmente requisitaram uma fatia da mecanização e 

motorização para si mesmo” (HOUSE, 2008, p.101). 

A cavalaria alemã teve uma contribuição modesta para o processo de mecanização. 

Inicialmente a maior parte da cavalaria serviu de núcleo para a formação de divisões leves 

que foram formadas paralelamente à motorização de alguns batalhões de infantaria que, 

assim como as divisões leves, eram separados das divisões Panzer. As divisões leves 

“absorveram ainda mais equipamento mecanizado e motorizado” (HOUSE, 2008, p.102). 
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Guderian era contra a formação dessas divisões independentes das divisões Panzer, pois 

considerava que possuía “pouco controle sobre a infantaria motorizada e divisões leves” 

(HOUSE, 2008, p.102)   

Após as campanhas iniciais da guerra, o exército alemão decidiu por converter em 

divisões Panzer “todas as 4 divisões leves [...] antes da campanha de 1940. Vale a pena 

mencionar que a única divisão de cavalaria do exército alemão em 1941 foi convertida para 

divisão Panzer depois da operação Barbarossa” (DINARDO, 1996, p.395) 

Também foram formadas, antes da guerra, “duas brigadas de carros de combate 

independentes [...] para o apoio da infantaria, isoladas de outras grandes unidades de armas 

combinadas” (HOUSE, 2008, p.101, 102). 

Em 1939, as divisões Panzer não contavam com os melhores carros de combate do 

mundo, mas sua real força estava em sua estrutura inovadora para a época, “acima de tudo a 

divisão era flexível. Ela podia atacar e defender, penetrar e perseguir, e um processo 

contínuo, e seu comando integral por rádio permitia a manobra rapidamente, providenciando 

uma agilidade que não era típica a qualquer formação militar de sua era” (CITINO, 2018). 

A formação e desenvolvimento das divisões Panzer se confunde com o processo de 

mecanização e motorização do exército alemão. Tais divisões foram a espinha dorsal das 

vitórias obtidas pelos alemães nos estágios iniciais da guerra. A concepção do uso das forças 

mecanizadas encaixou muito bem na doutrina alemã, e esta combinação de forças 

mecanizadas e doutrina gerou a famosa Blitzkrieg. 

 A Blitzkrieg não era uma operação totalmente inovadora que empregava conceitos 

desenvolvidos por Guderian e seus contemporâneos. As bases onde a tática alemã de realizar 

ataques concentrados em um ponto chave da defesa utilizando o apoio principalmente da 

força aérea e o uso de blindados, já haviam sido desenvolvidas sobretudo durante o fim da 

primeira guerra mundial. “A doutrina de blindados alemães foi simplesmente o 

aperfeiçoamento e refinamento das táticas desenvolvidas nos dois últimos anos da Primeira 

Guerra Mundial.” (DINARDO, 1996, p.396). 

 Um fato importante é que, apesar da tática alemã ter ficado conhecida mundialmente 

como Blitzkrieg, tal termo “nunca foi usado como título de nenhuma doutrina ou manual do 

exército ou força aérea alemã. Ele aparece raramente na imprensa militar antes de 1939” 

(HARRIS, 1995, p.336). A tradução literal do termo significa guerra relâmpago, o que de 

certa forma ajuda a entender o surgimento desse termo, tendo em vista que os ataques 

alemães no início da guerra foram rápidos e avassaladores. “O primeiro uso conhecido do 
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termo em uma publicação em inglês ocorreu em um artigo da revista Time de setembro de 

1939 que tratava sobre a invasão da Polônia” (HARRIS, 1995, p.337). 

 A doutrina alemã possuía traços que remontavam a sua extensa história e tradição 

militar, associadas às experiências obtidas na Primeira Guerra, e os esforços de oficiais como 

Von Seeckt. Com as ideias e equipamentos que maximizam o potencial da doutrina alemã, 

as divisões Panzer iniciaram suas campanhas colocando em prática anos de treinamentos e 

estudos, que foram decisivos para os resultados obtidos. 

 O fato de a maior parte das forças blindadas alemãs estarem concentradas nas divisões 

Panzer, foi preponderante para a obtenção da vitória. 

  

Em setembro de 1939, 24 dos 36 batalhões de carros de combate e 1944 dos 3195 

carros de combate estavam concentrados nas seis divisões Panzer. O contraste com 

outros exércitos, nos quais grande quantidade de carros de combate estava 
designada para o apoio às missões da infantaria e da cavalaria chamavam a 

intenção” (HOUSE, 2008, p.104) 

  

 Por fim, os principais veículos que os alemães dispunham em 1939, eram os modelos 

Panzer I, armados apenas com metralhadoras, e Panzer II, que possuía um canhão de 20mm 

como armamento principal. “Esses dois veículos foram a base das unidades Panzer até 1940” 

(HOUSE, 2008, p.102). Além disso, havia um menor número dos modelos mais sofisticados 

Panzer III e Panzer IV. 
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7 CONCLUSÃO 

 
 

As doutrinas militares e tecnologias usadas atualmente são, em grande parte, avanços 

tecnológicos e melhorias de equipamentos e máquinas criadas no período entre guerras.  

Compreender as bases históricas, além dos processos de desenvolvimento de equipamentos 

e doutrinas é essencial para entender os grandes avanços obtidos ao longo dos anos. 

Portanto, o carro de combate, tanque ou carro de assalto, é uma arma extremamente 

poderosa, e incorpora grandes avanços que melhoraram a mobilidade, poder de fogo, 

blindagem, comunicações e outros aspectos que visam seu desempenho. Por conta disso, as 

doutrinas foram aperfeiçoadas para melhor aproveitarem suas vantagens. 

Além disso, haviam diversas restrições para que o desenvolvimento dos veículos 

militares ocorresse, mas através do esforço de homens comprometidos com a ideia de criar 

uma máquina capaz de quebrar o impasse das trincheiras, e que poupassem muitas vidas, os 

carros de combate saíram das folhas de projetos e se tornaram uma realidade. 

Com os blindados prontos para a ação, restava definir a melhor maneira de utilizá-los 

em combate, o que ocorreu através de experiências práticas, mesmo que o resultado da 

batalha fosse adverso; os ensinamentos obtidos seriam importantes para o futuro. Através 

dessa análise de dados, tanto do desempenho das máquinas individualmente, como da 

maneira como foram utilizadas, foi possível realizar melhorias mecânicas e 

aperfeiçoamentos em seu emprego. 

Quando a Primeira Guerra acabou, a visão que se possuía dos carros era totalmente 

diferente daquela quando entraram em combate em 1916. Os veículos blindados foram 

fundamentais para dar fim aos conflitos, atestando que seria uma tecnologia capaz de alterar 

as bases doutrinárias de todos os exércitos do mundo envolvidos ou não no conflito. 

Ao longo da pesquisa, foi possível analisar a importância que as principais nações 

ocidentais deram às viaturas blindadas desde seu surgimento, até o início da Segunda Guerra 

Mundial. Perceber como as nações reagiram, também, se mostra importante, pois como 

principais potências e exportadoras de material militar, sua visão influenciava países menos 

desenvolvidos. 

Particularmente, o Brasil tomou parte dos avanços obtidos durante a Primeira Guerra 

devido a participação de alguns militares na guerra ao lado dos franceses, entre eles, se 

destaca o então Capitão José Pessoa, que foi um dos responsáveis pela compra de blindados 
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franceses para exército nacional. Além disso, através da missão militar francesa no país, o 

exército travou contato com diversos ensinamentos franceses. 

Após a Grande Guerra, as potências seguiram caminhos distintos, apesar de certas 

linhas serem comuns a todos eles. Uma das principais discussões militares do período girava 

em torno da modernização dos exércitos, e do refinamento de suas doutrinas e o carro de 

combate estava no centro dessas discussões. 

Apesar dos grandes feitos que os Tanks realizaram na guerra, ainda haviam aqueles 

que desconfiavam de seu potencial, ou mesmo que se opunham ao seu desenvolvimento. O 

tradicionalismo e mentes fechadas a inovações se mostraram fatores importantes para que 

alguns países seguissem rumos que, futuramente, se provariam equivocados no processo de 

mecanização de suas forças. 

A história prova que a inflexibilidade e o forte tradicionalismo se opõem 

veementemente aos avanços tecnológicos e doutrinários, então cabe principalmente a 

oficialidade do exército possuir senso crítico para julgar novas possibilidades e ser receptivo 

com novas ideias, e não se opor a elas apenas com um embasamento justificado por 

convicções do passado ou excesso de cautela. Nesse aspecto o estudo histórico apresenta 

muitos exemplos de como o pensamento dos chefes de um exército, ou mesmo o pensamento 

nos níveis mais baixos da oficialidade, pode mudar os rumos de um desenvolvimento e do 

combate. 

O caso do processo alemão de mecanização é um grande exemplo de que o estudo 

histórico, aliado aos estudos técnicos, táticos e operacionais podem trazer grandes resultados, 

mesmo que os equipamentos à disposição não fossem os melhores possíveis. Mesmo com 

algumas limitações de materiais existentes no exército brasileiro, principalmente na cavalaria 

mecanizada, que conta com veículos defasados. É possível obter bons resultados através do 

estímulo ao desenvolvimento de novas ideias que incorporem os princípios de guerra, e 

ajudem a maximizar o potencial que se pode obter em exercícios ou operações reais, e não 

apenas se ater a manuais escritos ou ordem genéricas. 

Apesar de serem os vilões da Segunda Guerra Mundial, os alemães compartilharam 

diversas lições que, independente do período negro de sua história, a qual o Nazismo era 

predominante, mostram como montar uma força extremamente capaz e atenta as principais 

tecnologias, e a importância que constantes exercícios no terreno possuem para testar novas 

ideias. Apesar de terem ideias menos eficientes, também é possível aprender valiosas lições 

com franceses, britânicos e americanos, sejam elas analisando os êxitos ou os fracassos de 

cada um em seus processos de mecanização, sendo tais lições a maior contribuição deste 
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trabalho para a AMAN e o Exército. Conhecer a história militar de outros países e 

principalmente o surgimento e impacto dos blindados nas doutrinas militares nos ajuda a 

compreender algumas razões por trás da hegemonia militar das grandes potências e também 

aprender com os erros cometidos quanto a implementação de novas doutrinas, para que 

possamos otimizar nossos processos de incorporação de novas idéias.   

Por fim, o grande fato que se buscou evidenciar nesta pesquisa foi que os carros de 

combate mudaram os rumos dos conflitos modernos, e isto ficou claro ao longo do trabalho, 

dada a importância dos blindados nas discussões do período entreguerras e seu papel 

fundamental nas campanhas iniciais da Segunda Guerra Mundial. A semente plantada em 

1916 na Batalha do Somme germinaria futuramente e geraria diversos frutos para as guerras 

do futuro. 

Os campos de batalha nunca mais foram os mesmos após a Primeira Guerra Mundial, 

e os veículos blindados, não só carros de combate como também viaturas de transporte de 

pessoal, reconhecimento e artilharia, foram capazes de restaurar o movimento que se perdeu 

nos embates, e influenciam a dinâmica dos conflitos até hoje, onde muitos embates são 

travados em ambientes predominantemente urbanos.  

Com isso, fica evidente a importância de estudos históricos que investiguem o 

surgimentos das tecnologias e de seus empregos em batalha, para que se possa compreender 

o contexto em que surgiram, e aprender lições que são atemporais, que podem nos ajudar a 

resolver problemas militares, assim como expandir os conhecimentos sobre assuntos que são 

extremamente importantes para a formação e desenvolvimento dos militares. Sugere-se a 

realização de pesquisas sobre a influência dos carros de combate na doutrina militar 

brasileira, as influências da missão militar francesa em nossa Cavalaria e sobre o processo 

de mecanização do Exército Brasileiro. 
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ANEXO 

 

APRESENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS CARROS DE COMBATE PRODUZIDOS 

ENTRE 1916-1939 

 

Neste anexo serão apresentadas as características de cada uma das principais viaturas 

desenvolvidas pelos países estudados, que foram citadas ao longo do trabalho. 

 

Tabela 1A: Ingleses  

 

 

Modelo 

Mark I Mark IV Mark V Mark A 

“Whippet” 

 

  

 

Comprimento 

(m) 

7,92 8,05 8,05 6,1 

Largura (m) 2,53 2,54 2,54 2,61 

Altura (m) 2,44 2,49 2,64 2,74 

Peso (kg) Fêmea – 27.500 

Macho – 28.400 

Fêmea – 27.000 

Macho – 28.000 

Fêmea – 27.500 

Macho – 29.000 

14.000 

Guarnição 

(pessoas) 

8 8 8 3 

Propulsão 6 motores, 

gasolina 13L 

Motor a válvula 6 

cilindros 

Motor a válvula 

cruzada, 6 

cilindros 

2 motores Tylor 

JB4 

Potência (CV) 105 105 150 45 

Velocidade 

Máxima 

(Km/h) 

5,95 5,63 7,4 14 

Armamento Fêmea – Vickers 

7,62mm, 1 

Hotchkiss. 

Macho – 2 

Hotchkiss 6,57 

mm, 4 7.62. 

Fêmea – 5 Lewis 

7,62. 

Macho – 2 

Ordance Quick 

Firing 57mm, 3 

Lewis 7,62. 

Fêmea – 

Hotchkiss 

7,62mm. 

Macho – 2 

Hotchkiss 

6,57mm, 4 

Hotchkiss 7,62. 

4 Hotchkiss 

cal.303. 



72 
 

 
 

Blindagem 

(mm) 

6 a 15 12 14 6 a 14 

Produção 

(unidades) 

150 1220 400 200 

 

Fonte: David e Hills (2014) 

 

 

 

 

Tabela 1B: Ingleses 

 

 

 

Modelo 

Matilda Mark II Carden Loyd 

Mark VI 

Cruiser MK III 

 
 

 

Comprimento (m) 5,99 2,46 6 

Largura (m) 2,60 1,75 2,54 

Altura (m) 2,50 1,22 2,59 

Peso (kg) 25.000 1.500 15.000 

Guarnição (pessoas) 4 2 4 

Propulsão  2 motores Leyland 

diesel 6 cilindros 

Motor Fort T 4 

cilindros gasolina 

Nuffield Liberty 

V12, gasolina 

Potência (CV) 95 40 340 

Velocidade Máxima 

(Km/h) 

26 40 48 

Armamento - 2 Pdr QF 

40mm; 

- Besa 

7,92mm. 

- Vickers 7,62 

mm. 

- QF Vickers 2 

pdr- 40mm; 

- Vickers 

7,7mm. 

Blindagem (mm) 20 a 98 6 a 9 6 a 14 

Produção (unidades) 2.987 450 65 

 

Fonte: David e Hills (2014) 
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Tabela 2A: Franceses 

 

 

 

Modelo 

Schneider Renault FT SOMUA S35 

  
 

Comprimento (m) 6,32 4,20 5,38 

Largura (m) 2,30 1,74 2,12 

Altura (m) 2,05 2,14 2,62 

Peso (kg) 13.600 6.700 19.500 

Guarnição (pessoas) 6 2 3 

Propulsão Motor Schneider, 

gasolina, 4 cilindros 

Motor Renault, 

gasolina, 4 cilindros 

Motor Somua, 

gasolina, V8 

Potência (CV) 60 36 200 

Velocidade Máxima 

(Km/h) 

8 7,5 40 

Armamento - Canhão 75 

mm; 

- 2 Hotchkiss 

8mm. 

Fêmea – 

Hotchkiss 

7,9mm; 

Macho – 

Puteaux 

S.A18 

37mm. 

- ABS SA35 

75mm; 

- Reibel 

7,5mm. 

Blindagem (mm) 1+5,5 22 20 a 48 

Produção (unidades) 400 3.700 430 

 

Fonte: David (2014) 
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Tabela 2B: Franceses 

 

 

 

Modelo 

B-1 Bis Renault 35 Hotchkiss H35/39 

   

 
 

Comprimento (m) 6,37 4,02 4,22 

Largura (m) 2,46 1,87 1,95 

Altura (m) 2,79 2,13 2,15 

Peso (kg) 31.000 10.600 12.100 

Guarnição (pessoas) 4 2 2 

Propulsão Motor Renault V11 Motor Renault V-4, 

gasolina 

Motor Hotchkiss, 8 

cilindros 

Potência (CV) 307 48 120 

Velocidade Máxima 

(Km/h) 

28 20 36 

Armamento - Canhão ABS 

SA35 

75mm; 

- Reibel 

7,5mm. 

- L/21 SA18 

37mm; 

- Châtellerault 

ou Reibel 

MAC31 

7,5mm. 

- Puteaux 

sA38 37mm; 

- Reibel 

7,5mm. 

Blindagem (mm) 60 43 25 a 40 

Produção (unidades) 377 1.540 1.200 

 

Fonte: David (2014) 
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Tabela 3: Americanos 

 

 

 

Modelo 

Mark IV Stuart M3 Light 

Tank 

M1 Combat Car M2 Light Tank 

  
 

 

Comprimento 

(m) 

10,42 4,33 4,14 4,43 

Largura (m) 2,57 2,23 2,40 2,47 

Altura (m) 3,13 2,35 2,26 2,65 

Peso (kg) 38.000 14.700 8.530 11.600 

Guarnição 

(pessoas) 

12 4 4 4 

Propulsão V12 ,gasolina – 

Liberty; 

6 cilíndros - 

Ricardo 

7 cilíndros, 

gasolina – 

Continental 

7 cilíndros, 

Continental W-

670, gasolina 

7 cilíndros, 

Continental W-

670 9A, gasolina 

Potência (CV) 150 250 250 245 

Velocidade 

Máxima 

(Km/h) 

8,45 58 72 58 

Armamento - 4 Vickers 

7,62mm; 

- 7 Hotchkiss 

7,62mm; 

- Browning 

M1917. 

- M5 ou M6 

37mm; 

- 3 a 5 M1919 

7,62mm. 

- Browning 1920 

cal.50; 

- M1 12,7mm; 

-1 a 4 Browning 

cal.30 M1919. 

 

- M5 37mm; 

- 5 cal.30 

Browning 

M1919A4. 

Blindagem 

(mm) 

16 13 a 51 16 6 a 25 

Produção 

(unidades) 

125 13.860 113 696 

 

Fonte: David (2014) 
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Tabela 4: Alemães 

 

 Variantes do modelo Panzer fabricadas anteriormente ao período da Segunda Guerra 

Mundial. 

 
 

 

Modelo 

Panzer I Ausf 

A 

Panzer II Ausf 

B 

Panzer III Ausf 

E 

Panzer IV Ausf D 

 

 
   

 

Comprimento 

(m) 

 

4,02 

4,81 5,38 5,92 

Largura (m) 2,6 2,22 2,91 2,84 

Altura (m) 1,72 1,99 2,50 2,68 

Peso (kg) 5.400 8.900 19.500 20.000 

Guarnição 

(pessoas) 

2 3 5 5 

Propulsão Motor Krupp 

M305, 4 

cilindros, 

gasolina 

Motor Maybach 

HL 62 TR, 6 

cilindros, 

gasolina. 

Motor Maybach 

HL 120 TR V-

12, gasolina 

Motor Maybach HL 

120 TRM V12 

Potência (CV) 59 140 265 265 

Velocidade 

Máxima 

(Km/h) 

37,5 40 40 42,4 

Armamento -2 MG34 

7,92mm. 

- Canhão 

Kw.K.30L/55; 

- MG34 

7,92mm. 

- Canhão 3.7cm 

KWK 36L/46.5; 

- 3 MG34 

7.92mm. 

- KwK 37 L/24 

7.5cm; 

- 2 MG34 7.92mm. 

Blindagem 

(mm) 

13 5 a 16 10 a 30 10 a 50 

Produção 

(unidades) 

800 627 96 229 

 

Fonte: David e Hock (2014) 

 


