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“Na guerra, tudo é muito simples, mas a coisa mais simples é difícil. As dificuldades 

acumulam-se e levam a uma fricção de que ninguém faz corretamente idéia se não viu a 

guerra”. (Carl von Clausewitz) 
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RESUMO 

 

Esta dissertação mapeia e analisa o debate acerca da Blitzkrieg entre a intelectualidade 

militar brasileira no periódico A Defesa Nacional. O enfoque é dirigido ao impacto das 

vitoriosas doutrinas alemãs, aplicadas nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, 

no pensamento militar brasileiro, que, principalmente após a queda da França, em 1940, 

levantaram questão sobre a validade da doutrina militar francesa, emulada por duas 

décadas através da Missão Militar Francesa de Instrução. O trabalho parte da discussão 

anterior à guerra sobre o emprego das inovações militares surgidas no decorrer da 

Primeira Guerra Mundial, notadamente a motomecanização e o poder aéreo, para então, 

analisar os impactos dos métodos alemães na publicação militar brasileira.    

 

Palavras-chave: Blitzkrieg; Exército brasileiro; Intelectualidade militar brasileira; 

Motomecanização; Segunda Guerra Mundial; Doutrina francesa. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation maps and analyzes the debate about the Blitzkrieg among the brazilian 

military intellectuals in the journal The National Defense. The focus is directed to the 

impact of the victorious german doctrines applied in the early years of World War II on 

the brazilian military thought, that, especially after the fall of France in 1940, raised 

questions about the validity of the french military doctrine, emulated by two decades 

through the French Military Mission of Instruction. The work starts from the previous 

discussion of the interwar period about the employment of military innovations that 

emerged during the First World War, notably mechanization and air power, and then, 

analyze the impacts of german methods in the brazilian military publication. 

 

Key-Words: Blitzkrieg; Brazilian Army; Brazilian military intellectuals; 

Mechanization; World War II; French doctrine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE SIGLAS E PALAVRAS ESTRANGEIRAS 

 

ÁFRIKA KORPS – Corpo de Exército alemão enviado à África em 1941 

BLITZKRIEG – Guerra Relâmpago 

BÜNKER – Abrigo militar subterrâneo 

EME – Estado Maior do Exército  

KRIEGSAKADEMIE – Academia de Guerra alemã. 

LUFTWAFFE – Força Aérea alemã 

MMF – Missão Militar Francesa 

NKVD – Polícia Política Soviética 

OKH – Estado Maior do Exército alemão 

OKW – Estado Maior das Forças Armadas alemãs 

PANZER – Blindado alemão 

PANZERDIVISIONEN – Divisão Blindada 

PANZERKORPS – Corpo Blindado 

PANZEGRUPPE – Grupo Blindado 

RAF – Força Aérea britânica 

REICHSWEHR – Exército da República de Weimar 

STAVKA – Alto Comando Soviético 

URSS – União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

USAAF – Força Aérea do Exército dos Estados Unidos da América 

WEHRMACHT – Forças Armadas alemãs 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1: PRODUÇÃO TOTAL ANTES DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

(1936-39).......................................................................................................................109 

TABELA 2: COMPARAÇÃO ANO A ANO (1936-39) .............................................113 

TABELA 3: COMPARAÇÃO 1939-1940....................................................................124 

TABELA 4: COMPARAÇÃO 1941-1944....................................................................131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO...............................................................................................................15 

Metodologia.....................................................................................................................18 

 

CAPÍTULO I: DA GUERRA DE TRINCHEIRAS À “GUERRA RELÂMPAGO.......24 

1.1. As Raízes da Blitzkrieg.............................................................................................25 

1.1.1. O desenvolvimento tecnológico do século XIX e seus reflexos no campo de 

batalha: o debate Ataque X Defesa..................................................................................26 

1.1.2. Teste e impasse no Front Ocidental (1914-18).....................................................32 

1.1.2.1. O surgimento do carro de combate.....................................................................34 

1.1.2.2. Inovações táticas e o retorno à mobilidade em 1918..........................................36 

1.1.3. O legado da Grande Guerra: Poder aéreo e Motomecanização.............................40 

1.1.3.1.Poder aéreo..........................................................................................................40 

1.1.3.2. Motomecanização: Grã-Bretanha, França, União Soviética e Alemanha..........41 

1.1.3.2.1. Grã-Bretanha...................................................................................................43 

1.1.3.2.2. França..............................................................................................................45 

1.1.3.2.3. União Soviética................................................................................................50 

1.1.3.2.4. Alemanha.........................................................................................................53 

1.2. “Achtung, Panzer!”: Blitzkrieg na Europa (1939-41)..............................................57 

1.2.1. Polônia: batismo de fogo da Blitzkrieg..................................................................59 

1.2.2. França: a Blitzkrieg “perfeita”...............................................................................64 

1.2.3. Barbarossa: a Blitzkrieg mais audaciosa...............................................................69 

 

CAPÍTULO II: O EXÉRCITO BRASILEIRO EM FACE DA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL......................................................................................................................74 

2.1. Desafios à modernização: o Exército na virada do século XIX para o XX..............75 

2.1.1. Da República da Espada à República Velha.........................................................77 

2.1.1.1. Canudos..............................................................................................................79 

2.2. Experiências de emulação do exterior......................................................................83 

2.2.1. Os “Jovens Turcos”...............................................................................................83 

2.2.2. Missão Militar Francesa........................................................................................84 

2.3. Do Tenentismo à Revolução de 1930.......................................................................89 



13 
 

2.4. A Década de 1930.....................................................................................................96 

2.5. O Brasil em face da Segunda Guerra Mundial.......................................................101 

 

CAPÍTULO III: O EXÉRCITO BRASILEIRO EM FACE DA BLITZKRIEG: O 

MAPEAMENTO DO DEBATE N‟A DEFESA NACIONAL (1936-1944)...................106 

3.1. A influência francesa no Exército brasileiro até 1939............................................107 

3.1.1. A reflexão sobre o emprego da aviação antes da guerra.....................................116 

3.2. Começa a guerra: primeiros impactos (1939-1940)...............................................121 

3.3. A intensificação da reflexão acerca da Blitzkrieg, 1941-44...................................129 

3.3.1. A produção em 1941: a produção indígena atinge o seu auge............................130 

3.3.2. O ano de 1942 e os primeiros debates sobre a doutrina francesa........................136 

3.4. Os últimos impactos da Blitzkrieg: 1943-1944.......................................................151 

3.4.1. O “renascimento” da cavalaria............................................................................151 

3.4.2. A doutrina francesa em questão: o debate em 1943/44.......................................159 

 

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS...........................................................165 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E FONTES.......................................................169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para 

ouvir o trovão. Para ser vitorioso você precisa ver o que não está visível.” 

(Sun Tzu) 

 

 

 

http://kdfrases.com/frase/116471
http://kdfrases.com/frase/116471


15 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho mapeia e analisa as reflexões sobre a Blitzkrieg no periódico 

militar A Defesa Nacional, em busca dos impactos da Segunda Guerra Mundial, e das 

inovações introduzidas em seus campos de batalha, no pensamento da intelectualidade 

militar brasileira. 

Orientado pela Missão Militar Francesa desde princípios da década de 1920, o 

Exército brasileiro vinha emulando a doutrina dos manuais franceses, respectivos às 

diversas armas, e estava, no início da Segunda Guerra Mundial, orientado pelos mesmos 

preceitos de doutrina militar que fundamentavam as armas francesas. 

Quando as primeiras campanhas da Segunda Guerra tiveram início, a partir da 

invasão alemã da Polônia em setembro de 1939, observadores de todo o mundo 

passaram a constatar, atônitos, que os alicerces da doutrina militar de vários países 

europeus, inclusive potências militares de primeira grandeza, estavam ruindo em face 

dos métodos introduzidos pela máquina de guerra alemã. Polônia, Noruega, Dinamarca, 

Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia, Grécia e uma fatia enorme do território soviético, 

incluindo os países bálticos, a Ucrânia e uma progressão até as cercanias de Moscou, no 

centro da Rússia, foram os principais êxitos obtidos pela Wehrmacht até 1941. Fora da 

Europa, as tropas do Áfrika Korps encurralavam os ingleses sobreviventes de 

Dunquerque contra o Canal de Suez, cuja queda poderia ter implicado em um desastre 

para a resistência inglesa e aliada no conflito. 

Em suma, os dois primeiros anos do conflito provocaram fortes reações no meio 

militar, pois testemunharam a ascensão de uma nova forma de combate, então apelidada 

de “guerra relâmpago” devido à sua capacidade de decisão rápida. O Exército alemão 

impressionou e deixou um legado a ser assimilado daquelas campanhas, principalmente 

por aqueles incumbidos da árdua missão de derrotá-lo, o que acabaria levando mais de 

cinco anos, a despeito de todos os recursos aliados.  

Cumpre aqui, pois, analisar os impactos daqueles eventos na inteligência militar 

brasileira, buscando discernir as possíveis consequências na reflexão acerca das 

inovações militares que vinham marcando aquela época, desde meados da Primeira 

Guerra Mundial, dentre as quais destacam-se o carro de combate e o avião.  
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Observaremos que a Blitzkrieg teve significativo impacto nas discussões acerca 

da motomecanização, combinação de armas, aviação de cooperação terrestre e tropas 

especiais. Para além disso, houve grande repercussão também no debate sobre o valor 

da cavalaria na guerra moderna. Se, a princípio, essa arma foi desacreditada pelas 

vitórias implacáveis das forças motomecanizadas alemãs, em um segundo momento foi, 

de certa forma, reabilitada pelos acontecimentos da guerra na Frente Oriental.  Foi a 

partir da implantação de métodos defensivos eficazes pelos soviéticos (que incluíam o 

emprego da cavalaria tradicional) e da decadência das Forças Armadas germânicas – o 

que contribuiu para atenuar o deslumbramento das primeiras impressões deixadas pela 

Blitzkrieg – que os defensores da “nobre arma” receberam oportunidade para se 

posicionarem, após anos de implacável protagonismo das unidades blindadas.  

Independente da questão sobre se teria ou não significado algo revolucionário, 

pode-se dizer que a Blitzkrieg representou a reinvenção da ofensiva na guerra, após o 

impasse nas trincheiras ocidentais, em 1914-18, que a muitos convencera sobre a 

supremacia defensiva no campo de batalha, depois da emergência de inovações 

tecnológicas que aumentaram exponencialmente o poder de fogo dos exércitos. Parecia 

que as grandes manobras e ofensivas velozes estariam inviabilizadas entre oponentes 

armados com tamanho poder. Desta forma, ela foi o marco de ruptura que proporcionou 

aos exércitos a retomada do controle das ações ofensivas ao equilibrar novamente fogo 

e movimento, os dois elementos fundamentais do combate, esfacelando as doutrinas 

legadas pela Primeira Guerra Mundial.  

Por essa ruptura pode-se inferir o quão revolucionário pareceu quando a "guerra 

relâmpago" surgiu e derrotou o Exército polonês, então por muitos considerado a quinta 

força europeia, em poucas semanas. Mais ainda, quando o avanço alemão pela Floresta 

das Ardenas estraçalhou a retaguarda francesa e empurrou as forças aliadas na direção 

do Canal da Mancha, em maio de 1940. Para os militares brasileiros, então habituados à 

assimilação sistemática do modelo francês, esses eventos tinham o potencial para 

significarem um abalo sísmico, na medida em que colocavam em questão os 

fundamentos de ordem técnica, tática, operacional e estratégica sobre os quais vinha se 

firmando a instituição militar brasileira. Esse é, verdadeiramente, o foco deste trabalho: 

dissecar a produção intelectual militar brasileira à luz daqueles eventos, buscando 

entender seus padrões e quantificar suas etapas, a partir do recorte estabelecido. Mais 

especificamente, mapear como a elite intelectual do Exército brasileiro refletiu a 
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Blitzkrieg, a partir da pesquisa primária. Para isso, tomamos como fonte uma das mais 

importantes publicações militares brasileiras, A Defesa Nacional, nascida da inspiração 

de jovens oficiais em busca pelo desenvolvimento e profissionalização do Exército 

brasileiro. 

A história do processo de motomecanização
1
 do Exército brasileiro tem um 

vazio correspondente aos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, momento em que 

se dá a reformulação das doutrinas de guerra em todo o mundo. Tendo sido influenciado 

pelo Exército francês no período entre guerras e pela doutrina norte-americana a partir 

de 1942, quando se consuma a aliança militar entre os dois países, o período 

compreendido pela primeira metade da Segunda Guerra permanece em aberto no 

tocante aos impactos da Blitzkrieg no seio intelectual de nossa instituição militar.  

O processo de motomecanização brasileiro vinha sendo norteado pela doutrina 

francesa há duas décadas quando a guerra começou. Essa orientação doutrinária foi 

motivo de preocupação após a queda da França, em 1940, e é notável a consternação e o 

interesse d‟A Defesa Nacional com relação ao problema do uso da força blindada e das 

doutrinas de armas combinadas. As ações alemãs na Europa são apresentadas em certos 

artigos como exemplares. Observa-se uma enorme preocupação, a priori, com a 

capacidade defensiva do Exército brasileiro diante do poder ofensivo apresentado na 

época pelos alemães. Em alguns artigos há grande preocupação com o poder anti-carro, 

necessidade mais urgente para países periféricos, sem grandes investimentos no setor 

militar. 

 No entanto, apesar dessas constatações e reflexões sobre o despreparo militar 

brasileiro frente às inovações introduzidas pelas forças alemãs, há posicionamentos 

conservadores defendendo a infantaria, a cavalaria e a artilharia como as “deusas da 

batalha”, empregadas segundo a doutrina de 1914-18. É particularmente esse o debate 

que nos é relevante aqui: como em qualquer instituição militar mundo afora, o Exército 

brasileiro também sediou um debate sobre as inovações e seus impactos no emprego das 

armas tradicionais.  

                                                           
1
 O termo “motomecanização” consiste na junção de duas palavras: “motorização” e “mecanização”. Para 

diferenciação entre os dois conceitos, o trabalho recorrerá à explicação de Cabral (1941): “motorização 

trata dos motores dos veículos de transporte e de tração; mecanização diz respeito aos engenhos de 

guerra, blindados” (Cabral, 1941, p. 900). Neste trabalho, o termo “motomecanização” refere-se, em 

primeira instância, aos engenhos blindados de combate. 
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O trabalho parte do desconhecimento a respeito dos impactos da Blitzkrieg no 

meio militar brasileiro. A hipótese inicial foi configurada, assim, a partir da ideia de que 

a Blitzkrieg teria conduzido as reflexões brasileiras no sentido do abandono da 

influência francesa, a partir dos resultados desastrosos colhidos em campo pelo Exército 

francês. Entretanto, esta hipótese não foi comprovada. Há poucos artigos pondo em 

questão a doutrina francesa, embora haja muitos exaltando os feitos alemães.  

Além disso, observamos um debate sobre o problema da doutrina francesa em 

face da derrota de 1940, cujas conclusões caminham no sentido de outra hipótese, 

segundo a qual o estabelecimento militar brasileiro estava decidido a não abandonar o 

legado da experiência junto aos franceses, o que acabou por justificar interpretações e 

defesas da doutrina francesa que por vezes soam até passionais. Embora haja alguns 

poucos artigos enfáticos em responsabilizar a doutrina pela queda da França, no 

cômputo geral há forte resistência em desacreditá-la, e a maioria dos artigos procura 

inocentá-la, atribuindo a derrota a fatores e circunstâncias exteriores à ela.  

De modo mais amplo, a pesquisa comprovou o compromisso maior do Exército 

em conservar do que em inovar. A produção de artigos reflete forte interesse pelas 

inovações da Segunda Guerra e apresenta interessantes questionamentos sobre doutrinas 

de emprego, influenciados pelos eventos bélicos. No entanto, não se constatou uma 

posição relevante em favor da revisão da doutrina em termos hegemônicos. Ao 

contrário, se constata a sua defesa, apenas enfraquecida pela ascensão, a partir de 1942, 

da influência norte-americana nas publicações brasileiras, apontando para novos rumos 

na explícita tendência militar brasileira para emular. 

 

Metodologia 

 

Partindo do debate anterior à guerra sobre o papel das inovações principais que 

surgiram no campo militar ao longo do século XIX e se destacaram em 1914-18, dentre 

as quais o advento do carro de combate e do avião de ataque ao solo figuram como 

peças-chave, o foco da pesquisa é o mapeamento das reflexões brasileiras n‟A Defesa 

Nacional sobre os acontecimentos na Europa entre 1939 e 1941. 

 Para tanto, a análise procurou destacar artigos em um quadro comparativo a 

partir de três recortes específicos: antes da guerra (1936-1939), procurando identificar 
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os padrões da influência francesa; durante os primeiros anos da guerra (1939-1940), 

correspondentes às blitzkriegs vitoriosas; e de 1941 a 1944, cuja reflexão sobre a 

Blitzkrieg aparece mais madura e influenciada pelos fatos da guerra germano-russa, que 

contrabalançaram, para muitos, as fortes impressões deixadas pelas vitoriosas 

campanhas alemãs de 1939-1941. Assim, para fins não apenas de abrangência das 

reverberações desse debate que possam estar fora do alcance específico do período em 

que seus eventos catalisadores foram produzidos e vivenciados, como também para fins 

de comparação, as fontes analisadas cobrirão um período maior do que os três anos que 

abrigam o objeto de estudo tratado.  

 Cumpre, também, analisar a relação entre os artigos produzidos por oficiais 

brasileiros e aqueles traduzidos de outras partes, bem como quantificar e analisar as 

influências emuladas dessas traduções. Para tanto, optamos pela análise de conteúdo, 

método adequado à análise das comunicações, pois, através da descrição e da análise 

quantitativa é possível partir para a interpretação qualitativa das fontes. Para 

Constantino (2002, p. 185), a análise de conteúdo é uma alternativa metodológica de 

bastante valor para o historiador. Desta forma, o método pareceu bastante oportuno para 

o objetivo desta pesquisa. A leitura dos artigos da revista, sua classificação e descrição 

permitem a inferência através dos dados obtidos pelo procedimento.
2
  

 A quantificação que orientou a pesquisa se deu no sentido de artigos relativos a 

temas inovadores, como motomecanização, aviação para emprego combinado, tropas 

especiais, além de combinação de armas e discussões sobre o valor da cavalaria na 

guerra moderna. A todos os artigos sobre esses temas trataremos como “artigos 

relevantes”, o que nos permitirá compreender o avanço da preocupação da publicação 

com as inovações e os temas para além das questões cotidianas de manutenção, 

problemas técnicos, abordagens conservadoras inspiradas na Primeira Guerra Mundial e 

outras sem importância para a discussão que interessa ao trabalho. 

 De um total de 1794 artigos publicados no período, a pesquisa julgou relevantes 

ao interesse desse trabalho 358 textos. Maiores especificações quantitativas (relação 

entre artigos relevantes X artigos totais; artigos indígenas X traduções; e origem das 

traduções) encontram-se nas tabelas apresentadas no terceiro capítulo. As comparações 

                                                           
2
 A inferência é o processo de compreender o sentido da comunicação, desviando o olhar para 

significados ocultos que podem estar em segundo plano.  
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foram feitas tomando como medida o ano, o que nos possibilita compreender a resposta 

da publicação militar brasileira frente aos momentos específicos da guerra.  

Por fins metodológicos, o trabalho começa a tratar dos artigos de 1936 em 

diante, a fim de proporcionar um panorama da mentalidade resultante do intercâmbio 

militar com a França às vésperas da Segunda Guerra Mundial, quando alternativas de 

emprego distintas daquelas abraçadas pelo Exército francês já estavam em 

experimentação e desenvolvimento, sobretudo na Alemanha, como será discutido no 

primeiro capítulo. Além disso, o período recortado tem especial relevância por ser 

marcado pelos conflitos mais importantes desde o final da Primeira Guerra, como a 

guerra entre Japão e China, o conflito entre Itália e Abissínia e a guerra civil na 

Espanha. As observações e análises das experimentações nestes conflitos irão dialogar 

com os manuais produzidos e orientados pelo legado pós-1918, especialmente a Guerra 

Civil Espanhola, que opôs, ainda que indiretamente, potências europeias, servindo de 

importante teste para o material e para algumas doutrinas de emprego. 

Este trabalho também dialoga com a teoria de Carl von Clausewitz (2010), e é de 

sua obra que buscamos os conceitos mais elementares da terminologia militar
3
, bem 

como a perspectiva da guerra como refém de uma dimensão psicológica, que está no 

cerne da Blitzkrieg, como o primeiro capítulo se propõe, também, a analisar. 

A escolha d‟A Defesa Nacional justifica-se pela relação histórica desse periódico 

com a busca pelo profissionalismo militar no Brasil. Desde sua fundação, a publicação 

sempre primou pela excelência técnica e pelas discussões internas ao campo de batalha, 

o que converge com o enfoque escolhido para o tema. 

 Fundada em 1913 pelos Jovens Turcos4
, A Defesa Nacional sempre teve como 

orientação as questões técnicas concernentes ao profissionalismo militar. Seus membros 

fundadores
5
, fortemente inspirados pela vivência junto ao Exército alemão, estavam 

                                                           
3
 Segundo Clausewitz, a tática é a “teoria relativa à utilização das forças armadas no recontro” e a 

estratégia “é a teoria relativa à utilização dos recontros a serviço da guerra” (Clausewitz, 2010, p. 93). 
4
 Tema abordado no segundo capítulo. 

5
 O grupo fundador da revista era composto por: Estevão Leitão de Carvalho, Mario Clementino de Carvalho, Joaquim de 

Souza Reis Bertholdo Klinger, Francisco de Paula Cidade, Brasílio Taborda,  Epaminondas de Lima e Silva, Cesar Augusto Parga 

Rodrigues, Euclydes de Oliveira Figueiredo, José Pompeo Cavalcanti de Albuquerque, Jorge Pinheiro e Amaro de Azambuja Villa Nova. 

Entre os militares presentes no período entre a fundação da revista e a Segunda Guerra Mundial, 

encontramos também nomes como: Pantaleão Pessoa, Eurico Gaspar Dutra, Paes de Andrade, A. F. 

Correia Lima, Tristão Araripe, J. B. Magalhães, Mario Travassos, Humberto Castelo Branco, Gustavo 

Cordeiro de Faria, Góes Monteiro, Estevão Leitão de Carvalho, Henrique Lott, Luiz A. Correia Lima, 

Bertoldo Klinger, Valentim Benício da Silva, dentre muitos outros. Estes militares teriam atuação 

fundamental na constituição do “novo exército”, seja através de sua atuação política, seja através de sua 
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decididos a influenciar o processo de modernização do Exército no sentido de uma 

instituição militar mais organizada e profissional, segundo os padrões que faziam dos 

exércitos europeus os melhores do mundo. A publicação pode ser considerada um dos 

marcos da modernização do Exército brasileiro, criada no bojo das reformas militares 

do Presidente Hermes da Fonseca (1904-1914). 

 Não à toa, no recinto da Biblioteca do Exército, no Palácio Duque de Caxias, há 

uma grandiosa reprodução da pintura de Álvaro Alves Martins, que retrata o momento 

fundador da revista (reproduzida na capa do livro Soldados da Pátria, de Frank D. 

McCann).
6
 No quadro, que representa a reunião de fundação, em 20 de setembro de 

1913, no Clube Militar, treze militares aparecem ao redor de uma mesa conferenciando 

sobre a elaboração da publicação. Além da tela, estão expostas as fotos de todos os 

militares fundadores da revista e uma placa de bronze em homenagem aos militares, 

feita em outubro de 1980. 

 O grupo fundador tinha em comum o desejo de promover no Exército brasileiro 

uma cultura profissional, voltada para as necessidades da guerra moderna. Após o 

retorno do estágio nas unidades alemãs, os “turcos” estavam convencidos de que seu 

aprendizado deveria ser voltado para a modernização do Exército. 

 Assim, enquanto o Exército se engajava na campanha do Contestado (mais uma 

que, assim como Canudos, revelaria as profundas debilidades da organização militar 

brasileira), o grupo fundou, nas dependências do Clube Militar, o projeto de uma revista 

de assuntos militares que deveria refletir as “ideias do novo Exército e fosse, por 

consequência, um órgão de combate e um instrumento de trabalho” (Ata da fundação 

d‟A Defesa Nacional publicada na edição de outubro de 1933, em comemoração aos 

vinte anos de fundação da revista. Apud Nascimento, 2011, p. 7). 

 Fica clara a intenção de fomentar o desenvolvimento da instituição a partir da 

veiculação de ideias coerentes com um exército profissional e da promoção de assuntos 

de interesse militar geral, possibilitando ao Exército brasileiro a assimilação e reflexão 

sobre a evolução dos acontecimentos nos campos de batalha pelo mundo. Segundo 

Nascimento (2011), tratava-se de uma revista com objetivos específicos, ou seja, a 

construção de uma “mentalidade” dentro do Exército, voltada primeiramente para o 

                                                                                                                                                                          
produção intelectual, o que nos remete à importância e influência da publicação para a instituição militar 

brasileira (Nascimento, 2011, p.7). 
6
 O original decora o Gabinete do Comandante do Exército. 
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profissionalismo e o desenvolvimento da organização segundo padrões militares 

modernos.  

 A revista foi concebida para ser um órgão de coordenação intelectual dentro do 

Exército com atribuições específicas: difundir e promover a discussão dos problemas 

que interessavam à classe militar. Cumpre identificar, portanto, quem eram os militares 

reunidos em torno de A Defesa Nacional. 

  

Há que se considerar que esta publicação havia sido, até aqui, mantida pela 

elite dos oficiais do Exército Brasileiro. Sem dúvida, a revista beneficiava 

intelectualmente os oficiais. Ela representava a elite intelectual da instituição 

e se propunha a desempenhar grandes benefícios para a mentalidade do 

Exército. A Defesa Nacional era uma sociedade civil, não ligada ao Exército, 

mas composta de militares que desejavam trabalhar pelo engrandecimento 

deste e pela defesa da Pátria (Nascimento, 2011, p.6).  

 

    

  

 

 O trabalho se organiza em três capítulos, além da introdução e da conclusão.  

O primeiro capítulo faz uma apresentação das transformações sofridas pela 

guerra a partir dos adventos tecnológicos proporcionados pela Revolução Industrial no 

século XIX, levando a intensos debates no meio militar. Do descontínuo entre fogo e 

movimento nasceram as trincheiras, que seriam a marca da Grande Guerra; e do retorno 

ao equilíbrio entre ambos nasceu a “guerra relâmpago”, solução definitiva para o 

problema.  

Assim, como fundamentação à análise da Blitzkrieg, o capítulo desenvolve uma 

apresentação sobre os problemas táticos/estratégicos enfrentados pelo meio militar após 

o desenvolvimento do poder de fogo dos armamentos entre meados do século XIX e 

princípios do século XX, culminando com a “guerra de trincheiras”. Deste modo, 

aborda a discussão entre ataque e defesa travada naquele período, em meio a algumas 

experiências que também serão brevemente analisadas. Foi esse debate que pavimentou 

o terreno para as experimentações que viabilizaram erros e acertos no emprego dos 

exércitos e suas armas durante a Grande Guerra, levando ao intenso debate a respeito 

das inovações surgidas em 1914-1918 no decorrer do período entre guerras. No fim 
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deste processo de intensa reflexão temos a implementação dos métodos postos em 

prática pelo Exército alemão pela primeira vez na Polônia, em 1939, com grande 

sucesso. Esta secção do trabalho termina, ainda, por desenvolver conceitos teóricos 

sobre a Blitzkrieg e breves análises das principais experiências alemãs na guerra, a 

saber: as campanhas da Polônia (1939), França (1940) e Rússia (1941), que 

correspondem ao recorte histórico no qual está inserido o objeto de estudo.  

 O segundo capítulo aborda o estado do Exército brasileiro em fins da década de 

1930, com o propósito de estruturar o objeto central do trabalho, isto é, o debate em 

torno da Blitzkrieg n‟A Defesa Nacional. Para atingir este objetivo, o capítulo 

desenvolve resumidamente a história das iniciativas pela modernização militar no 

Brasil, atravessadas por problemas institucionais e políticos diversos. O recorte 

proposto se dá a partir de 1889 e vai até fins da década de 1930, passando pelas 

empreitadas tenentistas e pela complexa dialética entre a necessidade de centralização 

do poder e a característica descentralização política dos tempos da República Velha. 

Neste capítulo, ainda, recorremos às obras basilares de: Frank D. McCann 

(2009), como fonte inestimável dos caminhos históricos percorridos pela instituição 

militar brasileira; José Murilo de Carvalho (2005), que dá conta de análises sobre as 

relações entre as Forças Armadas e a sociedade; e Edmundo Campos Coelho (1976), 

cuja tese sobre o duplo isolamento do Exército também foi cara à perspectiva aqui 

defendida. 

 Por fim, o terceiro capítulo tratará do objeto central, isto é, o debate n‟A Defesa 

Nacional a respeito da Blitzkrieg. O capítulo está organizado em três momentos: o 

primeiro, imediatamente anterior à guerra, com recorte entre 1936 e 1939; o segundo, 

com os primeiros impactos da “guerra relâmpago”; e o terceiro com o amadurecimento 

da reflexão acerca da Blitzkrieg, que ultrapassa no tempo o recorte histórico dos 

acontecimentos analisados e debatidos, indo de 1941 a 1944. Está destacado, também, 

um espaço para a análise dos artigos sobre a cavalaria, que surgem com força a partir de 

1943, influenciados pelas experiências soviéticas contra as forças alemãs.  

 Assim, o trabalho se estrutura em três momentos. Nos dois primeiros, analisa os 

dois elementos que sustentam e compõem o objeto, respectivamente, a Blitzkrieg e o 

Exército brasileiro às vésperas da Segunda Guerra Mundial; para, então, tratar da 

reflexão e do debate em torno da Blitzkrieg n‟A Defesa Nacional. 
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CAPÍTULO I: DA GUERRA DE TRINCHEIRAS À “GUERRA RELÂMPAGO” 

 

 A Alemanha revelou ao mundo uma surpreendente concepção no modo de fazer 

a guerra, em 1939. Suas divisões encouraçadas, apoiadas de perto pela Luftwaffe,
7
 

envolveram facilmente as unidades inimigas, usualmente apoiadas por blindados 

segundo princípios que se revelaram muito equivocados. A resistência tenaz dos 

combatentes poloneses, franceses, gregos, russos e tantos outros, pouco podia contra 

uma força treinada e empregada de modo superior. 

 A Blitzkrieg significou uma das maiores revoluções da história da guerra, e este 

capítulo tratará deste fenômeno em foco, destacando os fundamentos dessa doutrina e 

analisando as principais campanhas alemãs dos primeiros anos da Segunda Guerra 

Mundial. Essa abordagem proporcionará as fundações para a análise do debate entre a 

intelectualidade do Exército brasileiro sobre essas operações e seu impacto no 

pensamento militar brasileiro. 

 Antes, contudo, será abordado o problema responsável pelo impasse ocorrido 

nas trincheiras de 1914-18. Este evento fundamentará os debates que culminaram na 

doutrina da Blitzkrieg, e marcaram profundamente o pensamento militar do período 

entre guerras. Como ficará mais claro adiante, o debate se dividiu basicamente em duas 

tendências: uma, que, fortemente influenciada pelas impressões legadas por batalhas 

como Verdun (1916), ainda advogava o uso da infantaria como arma de ruptura 

suprema e tinha em concepções defensivas estáticas os fundamentos doutrinários para a 

defesa; e outra, que tinha na inovação do carro de combate uma proposta de inovação 

estratégica, tática e operacional, relegando a infantaria ao segundo plano ao dar aos 

carros, então organizados segundo divisões motomecanizadas o papel primordial do 

exercício do choque e penetração.  

A primeira doutrina era representada pela escola francesa, e, com o corolário da 

vitória em 1918, era hegemônica entre as demais potências, à exceção da Alemanha, 

que vinha desenvolvendo à sombra do veto do Tratado de Versalhes uma nova doutrina 

inspirada na franca exploração do carro de combate. Como disse, certa vez, Winston 

Churchill: “a derrota é melhor mestra que a vitória”. 

 

                                                           
7
 Força Aérea alemã. 
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1.1. As Raízes da Blitzkrieg 

 

A doutrina de armas combinadas apresentada pelos alemães na Polônia, em 

setembro de 1939, foi a solução para problemas que vinham dominando o centro dos 

debates sobre questões militares desde a segunda metade do século XIX, especialmente 

após o fracasso nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Tais debates foram 

consequência de modificações intensas na forma de fazer a guerra, oriundas dos 

impactos da Revolução Francesa e da Revolução Industrial nos campos de batalha.  

 

1.1.1. O desenvolvimento tecnológico do século XIX e seus reflexos no campo de 

batalha: o debate Ataque X Defesa 

 

 O principal desafio aos estrategistas e pensadores militares do entre guerras era o 

de restaurar a capacidade ofensiva aos exércitos, posta em sérias dificuldades após os 

quatro anos de sangrento impasse nas trincheiras ocidentais. Embora as inovações 

táticas do ano final da guerra tivessem proporcionado o rompimento do impasse, havia 

muitos problemas ainda com relação à exploração da ruptura. O problema fundamental 

era como coordenar fogo e mobilidade para sobrepujar as poderosas defesas e 

proporcionar aos exércitos novamente a capacidade de decisão rápida. Adotada por 

muitos teóricos do pensamento militar como a tendência predominante no conflito, a 

defesa dominou os campos de batalha, cobrando dos assaltos um preço caro para a 

infantaria e a cavalaria de todas as nações beligerantes, testando a capacidade 

estratégica e tática de oficiais nos mais variados escalões. 

 Com o inegável incremento da capacidade defensiva pela emergência desse 

novo poder de fogo, discutia-se o “argumento” principal do ataque. Se o poder de fogo 

de um assalto poderia ser sobrepujado por defesas bem preparadas, o valor moral das 

forças passou a ser motivo de constante reflexão dentro dos exércitos. Essas reflexões 

traduziam a guerra como, sobretudo, um confronto de vontades onde recursos materiais 

desempenhariam um papel secundário. Somada ao contexto do darwinismo social que 

predominava na mentalidade europeia àquela época, essa perspectiva levou à 

formulação de doutrinas ofensivas que determinavam à infantaria o papel de atacar 

mesmo ao custo de severas baixas. A vitória pertencia não a quem se poupasse mais, 
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mas a quem estivesse mais disposto a sangrar e continuar avançando (Howard apud 

Paret, 2003, p. 65). 

 Segundo Howard (2003, p. 66), de 1827 até 1870 houve duas ondas de 

mudanças com grande impacto na batalha. O desenvolvimento do poder dos rifles e o 

posterior aparecimento da metralhadora foram fatores que proporcionaram um 

incremento no poder de fogo da infantaria, dispensando a coesão das fileiras que 

marcara os combates até então. 

 O primeiro grande teste para essas inovações foi a Guerra Civil Norte-

Americana. As formações compactas de infantaria proporcionaram grandes alvos para 

os tiros dessas armas, o que resultou em novas táticas baseadas na dispersão dos 

combatentes. Um prenúncio do que estava por vir em 1914 pode ser claramente 

observado nesse grande conflito, que muitos definem como a primeira “guerra total”. Se 

nesse mérito não há ponto pacífico na historiografia, quanto à questão do impasse tático 

e estratégico que marcaria a Primeira Guerra Mundial não há dúvidas de que a Guerra 

de Secessão foi um ensaio. Segundo Fuller (2002, p. 104), “a pá tornou-se cada vez 

mais o complemento do fuzil, até que, em 1864, todas as batalhas travadas entre Grant e 

Lee na Wilderness da Virgínia foram lutas de trincheiras.” 

 No entanto, os rifles usados nesta guerra eram, em sua maioria, alimentados pela 

boca, algo já obsoleto àquela época, uma vez que os prussianos já estavam aparelhados 

com rifles carregados pela culatra. Esses últimos representaram uma inovação decisiva 

para a revisão das táticas de infantaria, pois permitiam que o combatente disparasse 

agachado ou deitado. Pouco depois, os fuzis de carregadores aumentaram a velocidade 

da recarga, aumentando consideravelmente o poder de disparo de cada infante. Na 

década de 70 a maioria dos exércitos europeus já havia adotado também a artilharia de 

retrocarga. Junto com essa leva de mudança tecnológica, apareceram também as 

ferrovias e o telégrafo, aumentando de forma impressionante o alcance estratégico dos 

exércitos. Além disso, as inovações na produção de alimentos em conserva trouxeram 

novos horizontes logísticos (House, 2008, p. 33. Louro, 2011, p. 26).  

 No entanto, no nível tático as tropas continuavam a operar com a mesma 

mobilidade do início do século. A infantaria marchava e cavalos eram usados como 

força de tração para mover canhões e outros equipamentos e suprimentos. Grandes 

contingentes podiam ser deslocados no nível estratégico, para frentes exponencialmente 
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maiores, mas uma vez dentro dos campos de batalha, fora do alcance das ferrovias, as 

unidades menores careciam de mobilidade tática que pudesse potencializar seu poder de 

fogo em ação ofensiva. As comunicações também eram um problema, uma vez que, 

apesar da existência do rádio-telégrafo, sua confiabilidade e mobilidade ainda eram 

insuficientes para resultar em alguma efetividade no campo de batalha. Com tudo isso, 

aferrar-se ao terreno, em posições de tiro cuidadosamente preparadas, parecia uma 

tendência preocupante. 

 Segundo Howard (2003, p. 65-67), essa situação se tornou ainda mais 

desafiadora com os desenvolvimentos tecnológicos das décadas de 1880 e de 1890. 

Durante esses anos houve a substituição da pólvora negra pelo alto explosivo como 

propelente das munições das armas da infantaria e da artilharia, o que modificou o 

alcance e a precisão dessas armas. Dessa maneira, o tamanho do campo de batalha 

cresceu de alguns quilômetros (nos tempos de Napoleão) para dezenas, e até centenas de 

quilômetros em fins do século XIX. 

 

Com exceção do motor à gasolina, esses desenvolvimentos favoreceram a 

defesa. Aumentaram o volume, alcance e precisão do fogo, e a pólvora sem 

fumaça dificultou a localização do atirador. Isso colocou o combatente 

avançado sobre o terreno aberto em tremenda desvantagem, comparado ao 

combatente em posições de defesa preparadas (House, 2008, p. 33-34). 

 

 Outra inovação desta época, a metralhadora figura como a maior responsável 

pela nova letalidade do poder da infantaria. Segundo Keegan (2000, p. 215-216), essa 

invenção colocava à disposição de um só homem o poder de fogo anteriormente 

disparado por quarenta. “(...) um bom atirador, com um fuzil nas mãos, apenas podia 

disparar 15 tiros por minuto, contra os seiscentos de um metralhador”. Porém, uma 

guarnição de metralhadoras não equivalia diretamente a uma tão grande quantidade de 

soldados de infantaria amontoados em um pequeno espaço. Um dos maiores 

especialistas em História Militar de nosso tempo, John Keegan resumiu 

extraordinariamente bem o significado tático em torno do surgimento da metralhadora. 

 

Os soldados de infantaria, por mais bem treinados e armados que sejam, por 

mais resolutos que sejam, por mais prontos a matar que se mostrem, são 
sempre agentes erráticos da morte. A menos que acima deles haja uma 

direção centralizada, escolherão, talvez erradamente, os seus próprios alvos, 

abrirão e suspenderão fogo individualmente, deixarão de fazer pontaria 
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corretamente ao responder ao fogo inimigo, terão a atenção desviada pelos 

camaradas feridos a seu lado, cederão ao medo ou à excitação, atirarão alto, 

baixo ou fora do alvo. Foi para vencer as influências e as tendências desse 

tipo (...) que os exércitos dos séculos XVII e XVIII se esforçaram tanto para 

aperfeiçoar o tiro por rajadas em quadrado, linha e coluna. O resultado foi 

tornar um regimento de infantaria do começo do século XIX – Waterloo –, 

em princípio, mais perigoso de ser abordado do que o de fins do mesmo 

século, como o da Guerra dos Bôeres. Porque, embora este último tivesse 
armas melhores e de maior alcance do que o primeiro, tais vantagens 

técnicas, quando não eram mesmo completamente anuladas, foram pelo 

menos muito compensadas pela dispersão dos soldados que a própria 

evolução das armas de fogo prescrevia – significando a dispersão uma perda 

de controle, o que, por sua vez, resultava numa deficiente mosquetaria. Daí o 

interesse que a metralhadora suscitou quando Maxim a transformou pela 

primeira vez numa arma de guerra utilizável. É que a metralhadora parecia ter 

feito retornar às mãos do comandante de regimento os meios para infligir 

ferimentos múltiplos e simultâneos a partir de uma única palavra de comando 

(Keegan, 2000, p. 216). 

 

 Essas inovações levaram muitas análises ao pessimismo. A análise de Ivan S. 

Bloch,
8
 publicada em 1898, atestava que a era dos ataques frontais estava encerrada 

devido aos altos custos humanos implicados. Bloch previu a zona que, na guerra de 

1914-1918, na Frente Ocidental, ficaria imortalizada na História e na memória dos 

europeus como “terra de ninguém”, a qual chamou em seu estudo de “zona de fogo, 

mortal para os dois inimigos” (Bloch apud Howard, 2003, p. 67). 

 Diante do problema proposto por Bloch e outros, os defensores do ataque 

trabalharam para manter vivo o espírito ofensivo dos exércitos. Segundo o então 

Coronel (mais tarde Marechal) Ferdinand Foch, em uma palestra na Escola de Guerra 

Francesa, em 1900:  

 

O fogo é o argumento supremo. As tropas mais entusiasmadas, aquelas cujo 

moral foi espicaçado ao máximo, desejarão sempre conquistar terreno por 

avanços sucessivos. Mas enfrentarão grandes dificuldades e sofrerão 

consideráveis perdas, sempre que suas ofensivas parciais não forem 

preparadas com fogo pesado. Serão rechaçadas na linha de partida, com 

perdas ainda maiores. A superioridade do fogo (...) se transforma no 

elemento mais importante do poder de combate da infantaria (Foch apud 

Paret, 2003, p. 68). 

 

 No entanto, o argumento da superioridade do poder de fogo não estava 

devidamente respaldado pela necessária mobilidade e por meios de comando e controle 

                                                           
8
 Ivan S. Bloch era um pacifista de origem polonesa. Ele defendia que a crescente letalidade das armas 

havia tornado a guerra uma impossibilidade como instrumento político. 
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adequados às novas circunstâncias. Tal mobilidade deveria ser tal, que proporcionasse 

às levas de atacantes a chance de cruzar o campo sob fogo cruzado das metralhadoras, 

morteiros, canhões e rifles inimigos a tempo de não sofrerem perdas tão severas que 

inutilizassem o ímpeto ofensivo. Ou seja, a tempo de permitir que o ataque sobrevivesse 

até o objetivo em condições de capturá-lo, assegurá-lo e, quando muito, continuar 

avançando.Esse problema seria a incógnita central da equação que atormentaria os 

estrategistas durante a Primeira Guerra. Diante de defesas poderosas e com pouca 

mobilidade para atravessar rapidamente a zona de fogo do inimigo, o ataque estava 

sempre próximo de seu ponto culminante,
9
 desde a partida. 

 Foi o Estado Maior alemão que tentou resolver primeiro este problema, 

alterando radicalmente a forma de se pensar a ofensiva. Influenciado por reveses 

sofridos diante dos rifles franceses nos primeiros estágios da guerra de 1870, os alemães 

modificaram a doutrina de ataque que vinha orientando a infantaria desde antes da Era 

Napoleônica. Diferente das concepções clássicas de emprego das formações infantes, de 

forma compacta, as primeiras levas da infantaria deveriam, na concepção de Alfred von 

Schlieffen, avançar de forma dispersa, de modo a minimizar as baixar imputadas pelo 

fogo inimigo, não com intenção de atacar frontalmente, mas de desbordar os flancos do 

oponente até que seu aniquilamento se tornasse possível. Essa concepção, tanto tática 

quanto estratégica, também foi adotada pelos franceses a partir de 1875, mas sofreu 

forte oposição em todos os exércitos e não resistiria por muito tempo nos manuais.  

 

Não apenas houve o sentimento generalizado de que evitar o ataque à 

baioneta não era “viril” (...); mais especificamente, houve bem fundamentada 

incerteza se a infantaria, dispersa e contando com seus próprios recursos, não 

aproveitaria a ocasião para “se perder”: jogar-se ao terreno e não levantar 

mais (...). Nos campos de batalha mais amplos, que o novo armamento 

tornara possível, e ante a ameaça invisível que ele agora representava, tal 

comportamento, em exércitos constituídos em sua maior parte de recrutas 

com pouco tempo de serviço, ameaçava tornar-se a regra, não a exceção 

(Howard, 2003, p. 69). 

 

                                                           
9
 Segundo Clausewitz, todo ataque tem um ponto máximo, a partir do qual se dissipa e obriga o atacante a 

passar à defensiva. Segundo este importante conceito (denominado pelo autor de “ponto culminante do 

ataque”), o ataque é enfraquecido por inúmeros fatores de desgaste, tais como: defecção de aliados, 

extensão de linhas de comunicação e suprimentos, baixas, desgaste nos equipamentos, desgaste físico das 

tropas, perda de material, etc. Paralelamente, a transição da defesa adversária para o ataque (o contra-

ataque) é algo poderoso, momento mais intenso do engajamento, pelo qual cada defensor anseia e 

empreende o máximo de esforço (Clausewitz, 2010, p. 749-750). 
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 Assim, a dificuldade em manter a coesão da infantaria durante o combate impôs 

uma revisão da solução proposta por Schlieffen. Muitos especialistas e autoridades 

militares passaram a uma defesa obstinada da superioridade moral como único vetor 

capaz de fazer frente ao poder das defesas.  

Dois conflitos proporcionaram demonstrações práticas para alimentar esse 

debate: a Guerra dos Bôeres (1899) e a Guerra Russo-Japonesa (1904-05). Enquanto a 

primeira elevou a descrença na capacidade ofensiva dos exércitos frente às novas armas, 

a segunda renovou as esperanças no poder de ataque.  

 O conflito entre ingleses e bôeres no Transvaal legou uma preocupação com 

baixas que gerou uma série de modificações radicais nos manuais europeus. As 

principais se assemelhavam às propostas de Schlieffen: dispersão da infantaria e maior 

iniciativa aos oficiais de menor escalão. Nas batalhas travadas no Rio Modder, em 

Colenso e noutros lugares, as forças britânicas, atacando de forma compacta, foram 

dizimadas e levadas à rendição. Segundo um observador próximo daqueles eventos, 

“formações cerradas sob fogo eram agora impossíveis.” (Howard, 2003, p. 73). As 

medidas tomadas pelos ingleses contra os bôeres entrincheirados demonstraram para 

muitos que o ataque frontal estava condenado, o que acabou culminando no abandono 

de velhas ideias. A infantaria passou a ser treinada no sentido de apreciar o valor da 

pontaria individual e mais enfoque foi dado aos valores individuais do soldado 

(Messenger, 1978, p. 12). 

Embora manter a tropa dispersa e, ao mesmo tempo, sob controle em meio ao 

fogo fosse realmente um terrível desafio para os oficiais, os defensores de tais 

modificações alegavam, contra os arautos do ataque frontal baseado na coesão das 

fileiras, que as baixas severas que as levas densas de homens sofreriam diante da 

barragem de fogo defensivo seriam também um golpe letal no moral. 

 Portanto, as derrotas inglesas no Transvaal inspiraram uma série de revisões 

doutrinárias. Os manuais ingleses adotaram táticas de combate ofensivo baseadas na 

dispersão da infantaria. Os manuais alemães já estavam, a esta altura, modificados pelas 

ideias de Schlieffen, que enfatizavam o envolvimento do adversário em detrimento dos 

clássicos ataques frontais. Os manuais franceses seguiram os ingleses e adotaram táticas 

de progressão em pequenos grupos, aproveitando ao máximo o terreno, com ação 

coordenada entre fogo e movimento de modo que cada leva em progressão estivesse sob 
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fogo de cobertura da leva seguinte. Além disso, foi estabelecida a necessidade de dar 

iniciativa aos escalões mais baixos da cadeia de comando, oferecendo maior velocidade 

e maximizando as chances de êxito. 

Essas modificações, todavia, duraram pouco. Elas encontraram forte resistência 

de quadros conservadores dentro da instituição militar, que alegavam que a dispersão 

das tropas privava os comandantes de um controle efetivo sobre os recursos materiais e 

humanos à sua disposição, dificultando resultados decisivos para as ações ofensivas. 

 Essa resistência ainda foi fortalecida pelo impacto das ações japonesas na guerra 

contra o Império russo.
10

 Os ataques japoneses contra as posições russas em 1904-05 

teriam demonstrado que o moral poderia sobrepujar o fogo das defesas, devolvendo aos 

advogados do ataque concentrado as rédeas dos manuais sob o velho argumento de que 

somente ataques frontais concentrados poderiam resultar em alguma decisão.
11

 

  

A principal lição que os observadores europeus tiraram da Guerra Russo-

Japonesa foi que, a despeito de todas as vantagens que o novo armamento 

conferia às defesas, a ofensiva ainda era totalmente possível. Os japoneses 

assumiram de imediato e vitoriosamente a iniciativa e, com uma série de 

ataques cuidadosamente planejados e executados, expulsaram as forças 

russas, ligeiramente maiores em efetivo do sul da Mongólia. O custo foi bem 

alto, mas, com ele, o Japão graduou-se como grande potência; e qualquer 

nação que desejasse continuar sendo grande potência, observaram os 

comentaristas europeus, teria que estar preparada para arcar com custos 

comparáveis (Howard, 2003, p. 75). 

 

 Portanto, a Guerra Russo-Japonesa deixou a lição de que o moral permanecia 

como o elemento central da guerra, a despeito de todas as inovações. E não apenas o 

moral do combatente, ou do exército, mas o moral da nação, que se faria sentir presente 

na batalha. Uma observação de um soldado profissional inglês traduziu muito bem essa 

compreensão da guerra, que viria a transformá-la no fenômeno total da primeira metade 

do século XX: 

                                                           
10

 Nessa guerra já estavam à disposição de Japão e Rússia todas as inovações que estariam nas batalhas de 

1914, à exceção do avião (Howard apud Paret, 2003, p. 79). 
11

 Neste conflito, o Império russo, uma potência tradicional, defrontou-se contra o Exército japonês que 

havia sido instruído por especialistas alemães e estava igualmente munido das inovações que suscitavam 

todo esse debate. Os russos fortificaram suas posições em Port Arthur e Mukden com linhas de trincheiras 

protegidas por arame farpado e por ninhos de metralhadoras, além de campos minados protegendo a 

frente. O dispositivo de defesa se completava com posições de artilharia na retaguarda abastecidas pelo 

que de mais novo havia nessa matéria. Os japoneses não estavam atrás em seus equipamentos, o que 

atraiu para esse combate todas as atenções de observadores e especialistas militares, bem como de 

governantes, curiosos para entender como as guerras iriam se comportar dali por diante.  
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A guerra é essencialmente o triunfo, não das armas com ferrolho sobre as 

carregadas pelo cano, não de linhas de homens entrincheirados por trás de 

emaranhados de arame farpado sobre aqueles expostos em campo aberto, mas 

de uma vontade sobre vontade mais fraca (...) a melhor defesa para um país é 

um exército formado, treinado e inspirado pela ideia do ataque (Hamilton 

apud Howard, 2003, p. 80).  

 

 A Primeira Guerra seria o grande e definitivo laboratório para a observação das 

novas condições do campo de batalha. Disputada entre as maiores potências militares do 

mundo, ela começou com grande entusiasmo pelos beligerantes, e grandes expectativas 

de vitórias rápidas e decisivas, como toda guerra. 

 

1.1.2. Teste e impasse no Front Ocidental (1914-18) 

 

 Uma década depois da guerra entre Japão e Rússia a Europa estava imersa na 

Primeira Guerra Mundial. Esse conflito ficou imortalizado nos livros de história como 

uma “guerra de trincheiras”. Muito embora o conflito tenha se desenrolado com muita 

mobilidade na Frente Oriental, onde as grandes extensões de terra em muito facilitavam 

manobras e envolvimentos, a expressão traduz bem a realidade na qual os embates da 

Frente Ocidental mergulharam a partir do final de 1914, quando as esperanças múltiplas 

de uma guerra curta dissiparam-se em um embate limitado por trincheiras que se 

estendiam da Suíça ao Canal da Mancha. 

 As trincheiras consistiam em posições fixas no terreno, bem defendidas e 

abastecidas por um sistema logístico e operacional enrijecido no próprio front, à frente 

do qual estavam as linhas de tropas, lançadas sucessivamente em tentativas de romper a 

frente inimiga. Essas tentativas marcaram para ambos os lados as operações militares 

por praticamente toda a guerra no ocidente. Os problemas debatidos nas décadas 

anteriores se mostraram uma dura realidade. O poder devastador das defesas 

entrincheiradas ceifava as vidas de milhares de homens em questão de horas, impondo 

aos comandantes o recuo antes que qualquer rompimento pudesse ser alcançado. O 

descompasso entre o alto poder de fogo das armas e a rigidez tática e operacional 

herdada de tempos passados mergulhou a Europa em uma guerra de atrito, que ao final 

levaria todos à exaustão. 
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Após o fracasso do Plano Schlieffen, ratificado pelo recuo determinado por 

Moltke após a vitória francesa na Batalha do Marne, os dois lados passaram a manobras 

contra os flancos do inimigo, resultando na “corrida para o mar”. Os exércitos 

esperavam envolver as linhas inimigas com ações contra posições de flanco, uma vez 

que os ataques frontais cobravam um preço muito grande em vidas e não davam 

quaisquer resultados satisfatórios. Esse conjunto de movimentos marcou o fim da guerra 

de movimento e o início da era das trincheiras pela Frente Ocidental.  

Embora houvesse enorme insatisfação com o status quo após a Batalha do 

Marne, todos passaram a aprimorar suas posições defensivas, que seriam cada vez mais 

aperfeiçoadas no decorrer da guerra. As trincheiras seriam a moradia de milhões de 

homens pela Frente Ocidental. Para muitos deles, a última. Transcrevendo Marc Ferro 

(1969, p. 82): “No natal de 1914, vários milhões de combatentes ficaram totalmente 

surpreendidos por se encontrarem imobilizados e, ainda que parecesse um paradoxo, 

eram forçados a enterrar-se para sobreviver”. 

 Não obstante o padrão das operações da Primeira Guerra demonstrar uma 

dificuldade em obter a ruptura, as dificuldades não paravam aí. Mesmo quando 

alcançada a tão desejada brecha na frente adversária, os exércitos atacantes tinham 

incríveis dificuldades para explorar o êxito, devido à baixa mobilidade. Como discutido 

anteriormente, a mobilidade do ataque sofreu uma decadência diretamente proporcional 

ao aumento do poder defensivo. Com as inovações tecnológicas nos armamentos, a 

quantidade e a efetividade do fogo disparado no tempo de um passo da infantaria 

exposta em avanço aumentara enormemente, alterando a variável “tempo” de forma 

sensível para o ataque. Diante de um volume e uma intensidade de fogo tão maiores, 

cada segundo de exposição em campo aberto cobrava um preço cada vez mais alto. 

Nessas circunstâncias tão letais, a necessidade de obter mais mobilidade (e mais poder 

de fogo coordenado) se tornou um dos maiores objetos de reflexão, bem como a 

necessidade de meios de comunicação efetivos. Tais condições explicam o insucesso de 

ambos os lados em provocar a ruptura. Em muitos ataques, os exércitos alcançavam 

sucessos iniciais, mas que não se convertiam em decisões estratégicas. 

 Na medida em que a infantaria não correspondia ao que dela era esperado, a 

guerra foi intensificando-se como um confronto entre artilharias. De início, como se 

acreditava que o conflito seria breve, nenhum exército tomou providências adequadas 

para o abastecimento de munições, que logo se faria necessário. A famosa “crise de 
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munições” foi o atestado de uma situação absolutamente imprevista, consequência da 

falta de controle de líderes políticos e generais sobre a estratégia. Todos os planos 

iniciais haviam falhado e agora milhões de homens defrontavam-se sem saber ao certo 

como alcançar alguma decisão.  

 Os comandantes passaram a planejar suas ofensivas considerando três fases. Na 

primeira, uma barragem de artilharia poderosa destruiria as defesas adversárias. Em 

seguida, a infantaria atacaria o adversário abatido e tomaria suas trincheiras. Por fim, a 

cavalaria, explorando sua mobilidade, continuaria a penetração, maximizando o êxito. 

Os ataques passaram a preparações meticulosas, com bombardeios maciços de 

artilharia por dias antes da investida da infantaria. Pensava-se que a resistência inimiga 

seria abatida ou, na pior das hipóteses, significativamente enfraquecida, proporcionando 

às tropas a brecha para a penetração. Foi um ledo engano. Na verdade, esses 

bombardeios não se revelaram suficientemente destrutivos, uma vez que foram 

desenvolvidos sistemas de defesa em profundidade que proporcionavam o uso 

inteligente das reservas nos pontos críticos da batalha. A artilharia causava enorme 

estrago na linha de frente inimiga, mas as tropas, abrigadas em fortificações 

subterrâneas que deram provas de enorme resistência, encontravam-se prontas para o 

combate após o término do bombardeio e emergiam de seus bünkers para defenderem 

suas linhas, apoiadas pelas reservas manobradas para o setor atacado. O único efeito 

realmente confiável desses bombardeios pareceu, por muito tempo, ser apenas a 

negação da surpresa ao ataque.  

 Não havia, também, meios de comunicação efetivos para permitir um diálogo 

entre a infantaria e a artilharia. Tanto nos exércitos aliados quanto no alemão a artilharia 

não contava com comandos além do nível divisionário até pelo menos 1916, pois era 

concebida unicamente como suporte à infantaria. Consequentemente, dava-se pouca 

atenção às técnicas de contra-bateria, isto é, a necessidade de atacar a artilharia 

adversária, e sem um comando unificado, as ideias inovadoras geralmente se perdiam 

ou ficavam limitadas a determinadas unidades.  

 Assim, as ofensivas fracassavam ao submeterem a infantaria desprotegida ao 

fogo cruzado de defesas conscientes de seu avanço e devidamente preparadas para 

contê-lo. Um passo importante no sentido de resolver o problema de como atacar e 

avançar ao mesmo tempo levou ao surgimento dos primeiros engenhos blindados. 
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1.1.2.1. O surgimento do carro de combate 

  

 O carro de combate foi lançado pelos britânicos na Batalha do Somme, em 1916, 

e as duas décadas seguintes seriam marcadas por um intenso debate a respeito do 

verdadeiro papel desta inovação, dotada de um poder de fogo capaz de, finalmente, 

suprimir o fogo das defesas adversárias provendo a infantaria da proteção e cobertura 

tão necessárias ao avanço pela “terra de ninguém”. Sua missão era, portanto, de apoio, e 

deveriam avançar alguns quilômetros apenas para causar o choque nas linhas inimigas, 

abrindo a brecha que deveria então ser conquistada pela infantaria e explorada pela 

cavalaria, que aguardava desde 1914 por uma oportunidade. 

Embora as experiências de 1916 tenham sido insatisfatórias, a partir do ano 

seguinte o uso desses engenhos alcançou relativo sucesso. Usados de forma mais 

concentrada do que no Somme, os blindados romperam as defesas alemães em Cambrai 

e noutras batalhas de 1917 e 1918 (Louro, 2011, p. 30). Já durante essas primeiras 

experiências, alguns oficiais postulavam seu emprego de forma mais concentrada e, em 

alguns casos, até mesmo separados da infantaria.
12

 Apesar do sucesso de algumas 

poucas experiências dessa forma de emprego, essas ideias não foram bem aceitas por 

colocarem em segundo plano o papel da infantaria.  

 Não obstante a utilidade do carro de combate estar atrelada ao sucesso da 

infantaria, houve pouco treinamento entre essas armas, o que levou a fracassos na 

batalha. Em algumas ocasiões esse desentrosamento ocasionou um grande 

distanciamento entre a infantaria e os carros, permitindo à infantaria alemã derrotar as 

duas armas separadamente. A confiança da infantaria nos carros era diretamente 

proporcional ao seu nível de conhecimento e cooperação com estas armas. Assim, 

unidades não familiarizadas com os blindados hesitavam em confiar neles durante a 

batalha (House2008, p. 64). Além disso, os primeiros blindados sofriam de muitos 

                                                           
12

 Caso de Ernst Swinton, um dos organizadores da força blindada britânica, que considerou a 

possibilidade de usar os carros à sua disposição de forma concentrada, sem o apoio da infantaria para 

atingir a tão almejada ruptura e a consequente exploração desse êxito. No entanto, Swinton não abria mão 

da ação padrão da artilharia antes do ataque, o que, apesar de não lhe ter ocorrido à época, era 

contraproducente para com os objetivos em vista, já que eliminaria a surpresa e dificultaria as condições 

no campo para a progressão dos carros em meio às ruínas deixadas pelo bombardeio, reduzindo 

substancialmente a já baixa velocidade desses primeiros blindados (House, 2008, p. 63). Porém, Swinton 

não conseguiu exercer a influência necessária para a aplicação de suas ideias.  
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problemas mecânicos e eram bastante vulneráveis. Os alemães logo desenvolveram 

doutrinas anti-carro, e, superado o choque inicial causado por esses veículos, a 

infantaria alemã passou a causar grandes baixas entre os blindados aliados. 

 Apesar de todos esses problemas, o sucesso dessa arma em suas primeiras 

experiências foi suficiente para convencer Douglas Haig, o comandante britânico, a 

encomendar mais mil unidades (Guderian, 2009, p. 61, 62). “Ao contrário das acusações 

posteriores, Haig e outros comandantes britânicos apoiaram o desenvolvimento dos 

carros; o problema foi conseguir o número suficiente deles e encontrar as circunstâncias 

sob as quais eles poderiam obter melhor sucesso” (House, 2008, p. 64). 

 Em novembro de 1917, na Batalha de Cambrai, os britânicos empregaram seus 

blindados de forma inovadora. Divididos em três brigadas, 474 blindados atacaram de 

forma coordenada com uma breve barragem de artilharia (possibilitada, também, por 

novas técnicas de reconhecimento topográfico que dispensavam os tiros de medição de 

alcance do alvo), o que possibilitou não apenas a surpresa tão necessária ao sucesso, 

como também evitou os danos ao terreno que em tanto dificultavam a progressão dos 

dessas armas. As unidades blindadas haviam treinado a operação com cinco das seis 

divisões de infantaria que lhes seguiriam na batalha, o que fez dessa ofensiva um marco 

na história do carro de combate (House, 2008, p. 65. Guderian, 2009, p. 61). 

 No entanto, um fato ocorrido durante essa batalha contribuiria muito 

negativamente para o debate posterior sobre sua utilidade. O comandante da 51ª Divisão 

Hightlands ordenara à sua infantaria que mantivesse uma distância mínima de cem 

metros dos blindados, acreditando que o fogo das defesas alemãs seria dirigido contra 

os carros. Isso possibilitou aos alemães a oportunidade de destruir a maioria dos 

blindados empregados pela 51ª Divisão, uma vez que aqueles dispunham de uma bateria 

de artilharia que os reportes do reconhecimento do Real Corpo de Aviação não havia 

revelado. Em poucos minutos os alemães destruíram 60 blindados (House, 2008, p. 67). 

Esse evento, ocorrido na localidade de Flesquières Ridge, acabou convencendo a 

muitos, no debate vindouro sobre o lugar do blindado na batalha, sobre a suposta 

impossibilidade de lançá-los separados da infantaria. 

 

1.1.2.2. Inovações táticas e o retorno à mobilidade em 1918 
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 A complexa equação operacional só foi parcialmente resolvida pelos alemães, 

em 1918. O primeiro passo dado para resolver o problema do impasse foi com relação à 

artilharia. Como já foi dito, esta arma vinha sendo usada de forma crescente na guerra, 

em decorrência da inabilidade das armas mais tradicionais em obter resultados 

decisivos. A Primeira Guerra foi, em sua maior parte, um grande canhoneio, que por 

muito tempo também não surtiu os efeitos idealizados. Os bombardeios, que duravam 

dias (e no caso de algumas ofensivas poderiam durar até semanas), alertavam o inimigo 

sobre o objetivo do ataque, anulando a surpresa e possibilitando às defesas fortalecerem 

os setores que seriam atacados, inclusive deslocando reservas estratégicas para cobrir 

qualquer eventual penetração. Essa situação foi o padrão da guerra até a primavera de 

1918 (Hogg, 1977, p. 22).  

 Nesse momento, as táticas alemãs foram modificadas, a começar pela influência 

exercida pelo Coronel Georg Bruckmüller sobre as táticas da artilharia alemã. As novas 

técnicas de observação e análise topográfica haviam aumentado a precisão dos disparos, 

tornando desnecessários os bombardeios longos. Bruckmüller aproveitou-se dessas 

novas técnicas e defendeu bombardeios de curta duração (poucas horas antes do ataque, 

apenas) e concentrados, a fim de desmoralizar e desbaratar as defesas sem dar ao 

inimigo tempo para se recompor e deslocar suas reservas para reagir. Ainda, as salvas 

de artilharia deveriam ocorrer de forma intermitente, visando confundir o inimigo 

quanto ao começo do avanço da infantaria. Ele defendeu a criação de postos de 

comando para a artilharia nos níveis de corpo de exército e superiores, a fim de obter 

uma coordenação mais eficaz entre a infantaria e a artilharia nas ofensivas (Hogg, 1977, 

p. 26. House, 2008, p. 72).  

Antes de cada grande ofensiva alemã, Bruckmüller e seus assistentes davam 

aulas aos comandantes subalternos, tanto de artilharia quanto de infantaria, explicando o 

que aconteceria. O resultado foi não apenas um entendimento e coordenação sem 

precedentes, mas também uma infantaria muito mais confiante (House, 2008, p. 72). 

 A nova concepção sobre o uso da artilharia mudava o foco dos alvos. Se antes os 

canhões eram apontados para alvos definidos por área, agora passaram a ser ajustados 

para objetivos pontuais, como baterias de artilharia, linhas de comunicação, depósitos 

de suprimentos, etc., causando danos concretos ao inimigo, fragilizando todo o seu 

dispositivo defensivo. 
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 Iniciado o avanço da infantaria, as táticas também haviam passado por intensa 

modificação. Substituindo o tradicional avanço linear foram criadas unidades de assalto, 

treinadas para contornar as posições inimigas, organizadas em forças-tarefa compostas 

de três a quatro companhias de infantaria e uma companhia de morteiros de trincheira, 

uma bateria ou meia bateria de artilharia para apoio aproximado e uma sessão de 

sapadores, que deveriam auxiliar, principalmente, no avanço dos canhões pelo terreno, 

transpondo eventuais obstáculos (House, 2008, p. 73). 

 O essencial dessas táticas era a penetração das posições inimigas, evitando o 

combate de atrito característico das ofensivas frontais de até então. Os alemães 

adotavam, pois, algo muito similar às propostas de Schlieffen anteriores à guerra. Uma 

grande novidade nessa nova forma de emprego da infantaria ficou por conta da 

configuração das novas unidades destinadas à missão, reduzidas devido à 

impossibilidade de executar tais missões com efetivos regulares, dada a impossibilidade 

de realizar manobras de flanco no teatro de operações da Frente Ocidental. 

 Outra inovação tática importantíssima foi a deliberação de livre iniciativa aos 

oficiais de menor patente, comandantes de companhia, batalhão e regimento, que não 

precisavam aguardar ordens superiores para explorarem oportunidades, como previam 

algumas das tentativas de modificação doutrinária anteriores à guerra. Essa medida 

descendia de uma tradição que datava de mais de um século no Estado Maior alemão. 

Segundo Samuel Huntington (1996, p. 67), o Estado Maior alemão sempre incentivou, 

desde a sua fundação, a capacidade de iniciativa dos oficiais no campo de batalha, 

inclusive de seus suboficiais, equivalentes aos sargentos em outros exércitos.
13

 Havia, 

desta forma, desde muito tempo, a crença dentro daquela organização nas vantagens da 

iniciativa em detrimento da rigidez hierárquica característica do Exército britânico e do 

Exército francês. 

 Entretanto, a preocupação com o moral e a disciplina da infantaria frente aos 

dilemas impostos pela conscrição levou a um processo de centralização hierárquica 

também no Exército alemão, mas que jamais foi tão severo quanto nos seus adversários. 

Evidência contundente disso foi a própria evolução das táticas defensivas alemãs em 

1917, que tinham na defesa móvel a sua principal característica, garantida 

principalmente pelo aumento da liberdade de ação dos oficiais no terreno. Desta forma, 

o novo sistema ofensivo alemão posto em prática na ofensiva de primavera de 1918, 

                                                           
13

 A figura do líder de pelotão no Exército alemão é denominada unterofftzier (sub-oficial).  
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estava baseado em uma concepção natural para comandantes e tropas, acostumados a 

ações descentralizadas. 

 Por fim, o novo modelo tático previa ações para desorganizar a retaguarda 

inimiga. Após o ataque localizado da artilharia, dirigida a centros de comunicação e 

outras posições importantes para a logística do dispositivo de defesa, a infantaria, agora 

finalmente rompendo a frente inimiga diante de um adversário batido, assustado, 

recuando em desordem, também atacava tais posições na retaguarda, causando pânico e 

confusão. “Os defensores britânicos que enfrentaram a ofensiva alemã de 1918, tendo 

recentemente passado por uma grande reorganização, rapidamente perderam sua coesão 

organizacional e a continuidade de suas comunicações, recuando 38 quilômetros em 

quatro dias” (House, 2008, p. 74. Ferro, 1969, p. 145-152). 

 Não obstante a ruptura nas primeiras linhas, no nível estratégico essas táticas não 

surtiram efeito, pois a falta de mobilidade ainda era particularmente aguda e a 

combinação de armas era ainda insuficiente para uma exploração máxima desses 

sucessos táticos.  

 Ao longo da primavera de 1918 as forças de Ludendorff atingiram uma série 

dessas vitórias, sem conseguir transformá-las em qualquer resultado decisivo. O 

problema em dar continuidade ao sucesso desses ataques, segundo House (2008, p. 76), 

também se devia à vulnerabilidade que as tropas alemãs sentiam após abrirem a brecha 

na linha adversária. Uma vez nessa posição, havia a tendência por parte das tropas em 

fixarem-se ao terreno conquistado ou avançarem muito pouco.  

 Pouco tempo depois, os aliados, valendo-se também das inovações táticas 

desenvolvidas no decorrer da guerra, passaram a empreender esforços táticos que 

frustraram o Alto Comando alemão, como modelos de defesa móvel e táticas ofensivas 

similares às implantadas pelos alemães na primavera de 1918, com apoio de carros e 

uso mais efetivo de aviação para reconhecimento aproximado antes e depois da batalha, 

aumentando consideravelmente a eficácia dos tiros da artilharia.  

 Não há dúvida de que, apesar de ter contado com reflexões teóricas 

elevadíssimas da parte de especialistas e militares de outros países, a Blitzkrieg (como 

veremos a diante) está fortemente estruturada nessas inovações táticas alemãs. Sem 

essas novas concepções, que verdadeiramente demonstraram a obsolescência das táticas 

tradicionais diante da nova conjuntura material da guerra, de nada adiantariam as novas 
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armas (aviões e blindados). A revolução tática de 1918 foi o prenúncio de uma nova 

forma de combater, que faria das trincheiras não a “nova realidade da guerra”, como 

muitos arguiam, mas apenas uma lembrança terrível na memória do povo europeu e um 

capítulo impressionante na história das guerras e na história da humanidade.  

 

1.1.3. O legado da Grande Guerra: Poder aéreo e Motomecanização 

 

 As inovações tecnológicas mais importantes ocorridas durante a Primeira Guerra 

foram, sem dúvida, o avião e o blindado, compreendidos aqui segundo os conceitos de 

Poder aéreo e Motomecanização, respectivamente. São esses os dois pilares, em matéria 

de inovação em armamentos, que fundamentam a Blitzkrieg. Faz-se necessário analisar 

as reflexões sobre o emprego dessas duas armas no período entre as duas guerras 

mundiais, a fim de se compreender a doutrina da “guerra relâmpago”, foco deste 

capítulo. 

 

1.1.3.1. Poder aéreo 

 

 Após o final do conflito, havia a consciência de que a guerra adquirira uma nova 

dimensão e as reflexões sobre suas implicações no campo de batalha foram intensas. À 

semelhança do que ocorreu com relação à mecanização, também se travou debate nesse 

campo sobre quais seriam as melhores formas de emprego desta nova arma. A principal 

fonte de conflito decorria de uma divergência entre a percepção tática e a estratégica do 

seu emprego.  

 Guilio Douhet foi o principal idealizador da concepção do emprego estratégico, 

argumentando que o poder aéreo era, sozinho, capaz de vencer guerras, projetando uma 

“chuva de fogo” sobre o inimigo, dobrando-lhe a vontade através de ataques contra suas 

indústrias e cidades, causando danos materiais e morais insuportáveis para qualquer 

nação. A dimensão psicológica da guerra se tornava peça fundamental das formulações 

doutrinárias e a doutrina do emprego estratégico pode ser considerada, provavelmente, 

como a extensão mais limítrofe do fenômeno da “guerra total”, ao elencar como alvo 

prioritário o moral da população do inimigo. 
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 Além do emprego maciço contra a “nação inimiga”, essa doutrina também 

detinha a finalidade de “interdição” no campo de batalha, isto é, o ataque concentrado a 

unidades inimigas à semelhança das operações aéreas de 1918, segundo uma doutrina 

de controle centralizado, fora do alcance dos oficiais em terra (House, 2008, p. 88).  

 Em oposição ao poder aéreo estratégico estavam os defensores do emprego 

tático, isto é, em apoio às forças em terra. Para esses teóricos e aviadores o avião 

significava uma enorme flexibilidade no campo de batalha, capaz de concentrar poder 

de fogo rapidamente em pontos críticos da batalha, e que deveria, pois, estar à 

disposição dos comandantes terrestres (House, 2008, p. 88. Price, 1974, p. 14-19). Esse 

último ponto era uma necessidade prática em virtude das fragilidades das comunicações 

durante a batalha. Sem o comando direto pelos exércitos, dificilmente esse novo 

elemento poderia ser aplicado no tempo necessário para ser eficaz. 

 Outro ponto forte dos argumentos em proveito do emprego tático decorria das 

lições deixadas pela Primeira Guerra sobre a necessidade de concentração de forças para 

se obter a vitória rápida. As tropas em terra precisavam de todo apoio possível a fim de 

obterem a superioridade necessária sobre o inimigo.  

 Os defensores do emprego tático também levavam em grande consideração os 

aspectos psicológicos da guerra e argumentavam que a supremacia aérea sobre o campo 

de batalha tinha efeito devastador sobre as tropas inimigas desprotegidas, o que a 

próxima guerra revelaria ser absoluta verdade, principalmente depois do advento do 

“bombardeiro de mergulho”. Devido a este impacto psicológico, arguiam que com o 

“apoio aéreo aproximado” era possível obter os mesmos resultados (ou até melhores) 

que a artilharia proporcionara até então, a um custo menor em poder de fogo, causando 

menos danos ao solo para a progressão dos blindados e da infantaria (House, 2008, p. 

89. Miller, 1996, p. 158-161). 

 Durante a Segunda Guerra Mundial, as duas concepções seriam largamente 

empregadas. A Luftwaffe14
 e a Força Aérea Vermelha

15
 seriam os exemplos perfeitos de 

forças aéreas táticas, enquanto a RAF
16

 e a USAAF
17

 seriam os expoentes máximos do 

poder aéreo idealizado por Douhet – muito embora os dois lados tenham enveredado 

                                                           
14

 Força Aérea alemã. 
15

 Força Aérea soviética. 
16

 Real Air Force, Força Aérea britânica. 
17

 United States Army Air Force, Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. 
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esforços, durante o desenrolar da guerra, para o desenvolvimento de uma arma aérea 

versátil.  

 A Luftwaffe ficou imortalizada no imaginário europeu pela figura do Ju-87, o 

Stuka, principal bombardeiro de mergulho de suas frotas nos anos iniciais da guerra. O 

espectro desse avião, com asas arqueadas e trem de pouso fixo, além de uma singular 

sirene acionada automaticamente pelo mergulho, foi, ao lado das divisões panzer, um 

dos principais ícones da Blitzkrieg. Esta força aérea estava equipada para ataques de 

curto e médio alcance dentro do escopo operacional do Exército alemão. Seu poder 

estava mais bem concentrado na força de bombardeiros médios, bimotores. Segundo 

Muller (1996), esses esquadrões, que destruíram Praga, Varsóvia e outras grandes 

cidades europeias, além de terem sido muito empregados em missões contra ferrovias e 

diversas posições da retaguarda inimiga, de depósitos de suprimentos a concentrações 

de tropas, foram o verdadeiro símbolo da Luftwaffe no começo da guerra (Muller apud 

Murray; Millett, 1996, p. 160). 

 Depois da vitória na França, porém, a insistência de Churchill em seguir lutando 

obrigaria a Força Aérea alemã a um desafio para o qual se mostraria débil. O desastre na 

batalha da Inglaterra – quando foi empregada como força estratégica e falhou –, e a 

incapacidade, um ano mais tarde, em atingir o poderio industrial soviético deslocado 

para além dos Montes Urais, levaram a Luftwaffe a investir, ainda que timidamente, nos 

bombardeiros pesados e de longo alcance, que tanta falta fizeram nestas duas 

campanhas. A maioria dos projetos, no entanto, jamais atingiria a produção em larga 

escala. 

 Desenvolvida prioritariamente como força aérea tática, assim, a Luftwaffe se 

mostraria um dos alicerces mais importantes da doutrina da Blitzkrieg. O auge e o 

declínio das operações mecanizadas alemãs acompanharam o ápice e a decadência desta 

força aérea. Nas primeiras campanhas, ela foi capaz de prover a cobertura e o apoio 

necessários ao ímpeto máximo dos avanços blindados, proporcionando às campanhas 

alemãs êxitos impressionantes. 

 Paralelamente à decadência da Força Aérea alemã, a Força Aérea soviética 

ascendeu na Frente Oriental a partir de 1942, ano que marca o começo da recuperação 

russa na guerra. A produção soviética seria largamente voltada para o emprego tático, 

semelhante ao modo alemão, e pesou imensamente na destruição de enormes 
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quantidades de unidades alemãs, cada vez mais expostas a partir daquele ano pelo 

desgaste da Luftwaffe. 

 Quanto aos norte-americanos e aos britânicos, ambos passaram a aprimorar suas 

doutrinas de operações combinadas entre ar e terra, a partir da emulação das 

experiências alemãs do início da guerra, valendo-se muito da superioridade, e depois, da 

supremacia aérea sobre os campos de batalha do norte da África e da Europa para 

dizimar divisões alemãs na segunda metade da guerra.  

 Em suma, a Segunda Guerra Mundial não deixaria dúvidas quanto à importância 

elementar do poder aéreo, seja como apoio aéreo aproximado, seja como projeção de 

poder estratégico. Se as teorias de Douhet se revelariam por demais otimistas – uma vez 

que, sozinho, o emprego de bombardeios maciços não seria capaz de vencer a guerra em 

nenhuma ocasião –, a Força Aérea alemã deixou um importante legado, assimilado 

parcialmente durante o próprio conflito pelos demais beligerantes (e, posteriormente, 

por todas as forças armadas regulares do mundo), sobre a importância do emprego tático 

da aviação de forma combinada com as tropas em terra, criando uma sinergia com as 

forças mecanizadas, fundamental até os nossos dias. 

 

1.1.3.2. Motomecanização: Grã-Bretanha, França, União Soviética e Alemanha  

 

 Como a tendência das instituições, principalmente as militares (baseadas, 

sobretudo, na hierarquia e disciplina), é a conservação e não a mudança, no período 

entre guerras acabou prevalecendo, quase absolutamente, as concepções doutrinárias de 

1914-18 sobre a forma dos exércitos operarem. A infantaria, a cavalaria e a artilharia 

detinham o papel determinante na batalha, e aos blindados ficou reservado o papel de 

apoio à infantaria, como foram concebidos e usados na Grande Guerra (Macksey, 1970, 

p. 8).  

 Seu uso no conflito de 1914-18 deixou um legado de interpretações e posteriores 

estudos e reflexões doutrinárias sobre o melhor emprego possível. Sua gênese aconteceu 

diante do problema do impasse no Ocidente. Enquanto os alemães se preocuparam em 

desenvolver inovações táticas que permitiram o rompimento durante a ofensiva da 

primavera de 1918, britânicos e franceses buscaram soluções materiais. O blindado foi, 
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dessa maneira, introduzido pelos britânicos em 1916 e aperfeiçoado nos dois anos 

seguintes, tanto em termos técnicos, quanto táticos e operacionais.  

 A partir das primeiras experiências no Somme, passou a ser produzido em massa 

na Grã-Bretanha e na França. Após o término da guerra esse advento foi objeto de 

muitas considerações sobre o exercício da ruptura, tema que durante quatro anos foi 

motivo de imensa consternação de generais rivais no Front Ocidental, e que seria 

motivo de intensos debates até a Segunda Guerra.   

 O carro de combate surgiu basicamente para neutralizar o fogo dos morteiros, 

metralhadoras e artilharia aproximada do inimigo e atravessar as trincheiras, abrindo 

caminho para a infantaria. Segundo Louro (2011, p. 31), embora tenham sofrido muitos 

problemas mecânicos, além de terem demonstrado muita fragilidade diante das defesas 

anti-carro em muitas ocasiões, ficando abandonados na “terra de ninguém”, o comando 

britânico apostou na inovação e, durante os anos de 1917 e 1918, esses veículos 

atingiram resultados animadores nas batalhas de Cambrai (20 de novembro de 1917), 

Hamel (4 de julho de 1918) e Amiens (8 de agosto de 1918).  

 Todavia, a vulnerabilidade dessas armas ficaria marcada em função de situações 

em que, empregados descoordenados da infantaria, foram dizimados pelas defesas 

alemãs. Essas impressões negativas sobre o blindado acabaram se tornando um dos 

principais obstáculos ao desenvolvimento de grandes unidades e doutrinas mecanizadas 

após a guerra. 

 No entanto, apesar da resistência da maioria dos oficiais das armas tradicionais a 

esta nova ferramenta, muitos entendiam que ela mudara para sempre a face da guerra. 

Havia reflexão no seio das forças armadas de diversos países sobre o problema e as 

mudanças introduzidas por esta nova arma causariam impacto nas instituições militares, 

por alterarem as doutrinas e a configuração das forças.  

 A formulação doutrinária que a Segunda Guerra revelaria em 1939 ser a mais 

adequada às forças mecanizadas ainda não estava clara para a maioria dos estados-

maiores e a discussão principal do entre guerras girou em torno do problema de como 

devolver à infantaria o poder de penetração que esta arma havia perdido. Nesse sentido, 

a maioria dos oficiais diante do problema considerou o carro de combate como a 

solução para a questão, sem, no entanto, compreender plenamente a revolução que isso 

significaria para os exércitos e para o combate. A maioria das formulações táticas e 
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operacionais da época legava ao blindado o papel de instrumentalizar as divisões de 

infantaria na ação ofensiva, limitando o seu avanço ao das tropas infantes. 

 Havia oficiais, no entanto, que defendiam a formação de unidades blindadas 

maciçamente organizadas e combinadas com apoio aéreo aproximado e com as demais 

armas do exército, para assumirem o papel dianteiro na batalha. 

 Ao contrário das concepções hegemônicas da época, esses oficiais visionários 

colocavam o carro de combate em destaque nessa combinação, de modo que as demais 

armas passavam a ter funções complementares e auxiliares no exercício da ruptura e 

exploração.   

  

1.1.3.2.1. Grã-Bretanha 

  

 O Exército britânico foi o pioneiro no uso de carros de combate, como já foi 

apontado. Ao fim da Primeira Guerra, dispunha de milhares dessas armas e de pessoal 

treinado e experimentado em seu uso. Mas uma série de fatores políticos, sociais e 

organizacionais acabariam sendo grandes obstáculos ao pleno desenvolvimento de uma 

força mecanizada, bem como de uma doutrina de emprego adequada à inovação lançada 

na Batalha do Somme, em 1916. 

 Com o fim da guerra, a Grã-Bretanha, protegida por sua condição insular, 

novamente adotou uma postura distante dos problemas europeus, se negando a dar 

garantias à França contra a Alemanha, postura que fazia parte da chamada doutrina da 

“responsabilidade limitada” (Louro, 2011, p. 34). Essa política tinha por objetivo evitar 

um futuro envolvimento britânico semelhante ao ocorrido entre 1914-18.  

 Dentro dessa perspectiva, foi dada prioridade à estratégia naval e à política 

colonial, o que desfavoreceu o exército no tocante aos recursos destinados à Defesa. 

Ademais, a estratégia britânica apostou na construção de uma grande força aérea 

estratégica, de inspiração na doutrina de Douhet, o que culminou na criação da primeira 

força aérea do mundo, a RAF. Ao exército estaria destinada a tarefa de apenas realizar 

pequenas intervenções nas áreas coloniais, e o país estava novamente inclinado a não 

comprometer grandes efetivos em outra guerra no continente europeu, direção 
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estratégica que só mudaria muito perto da guerra, após o fracasso da diplomacia 

britânica no caso da Tchecoslováquia (Murray, 1996, p. 11-12. Lukacs, 1976, p. 45-51). 

 Potencializando esta diretriz estratégica havia, também, um forte sentimento 

anti-belicista da parte do povo britânico, fruto da carnificina de uma guerra que, iniciada 

sob promessas de vitória rápida, acabou exterminando grande parte de toda uma 

geração. Embora esse sentimento fosse compartilhado pela sociedade francesa, pode-se 

constatar que sua intensidade era maior na sociedade britânica, devido à ausência de um 

inimigo fronteiriço, garantida pelo isolamento natural do país.  

 Outro importante obstáculo à devida implantação da arma mecanizada foi a 

extrema segmentação do exército – segundo o historiador Williamson Murray, uma 

“coleção de regimentos” –, que dificultava a incorporação de uma doutrina de emprego 

geral para qualquer inovação (Murray, 1996, p. 9).  

 Não sendo a força militar principal do Império britânico (cujo orçamento militar 

estava voltado primordialmente para a Marinha Real, a RAF e a manutenção das 

colônias), o Exército era doutrinado e treinado sobre valores que comprometiam o 

profissionalismo da força. O ethos do oficial britânico, fundamentado na bravura e na 

ideia da guerra como, sobretudo, um confronto de vontades, sobrepujava a formação 

técnica e intelectual, gerando uma afinidade entre os homens e seus regimentos que 

tornava difícil a especialização nos cursos oferecidos pelo Estado Maior, visto que o 

“abandono” do regimento era interpretado como ofensa grave dentro da corporação 

(ibidem, p. 10-11).  

 Imediatamente após a guerra, o fluxo de informações dentro do Exército 

britânico foi dificultado pela ausência de um órgão formulador de doutrinas que 

corporificasse toda a instituição em uma direção. Segundo Louro (2011), as 

discordâncias entre os oficiais comandantes do Estado Maior britânico sobre o carro de 

combate em muito dificultaram o desenvolvimento de um aprendizado sobre a nova 

arma. Houve demora na criação de um grupo responsável por estudar as experiências 

legadas pela guerra, o que comprometeu a instrução de novos oficiais especializados.  

 Para além dessas falhas institucionais, a orientação de certos comandantes do 

Estado Maior no decorrer das décadas de 1920 e 1930 acabou enfraquecendo ainda mais 

o desenvolvimento das forças mecanizadas britânicas.  
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 Ironicamente, os dois maiores proponentes da arma blindada eram ingleses: 

Basill Liddell Hart e John Frederick Fuller. Este último já demonstrara, ao final da 

Primeira Guerra, uma compreensão avançada do emprego da nova arma ao formular o 

Plano 19, que prescrevia uma ofensiva com emprego maciço de blindados contra as 

linhas alemãs, com apoio de infantaria e artilharia, cuja profundidade (pelo menos no 

papel) seria semelhante às blitzkriegs da guerra de 1939. No entanto, o conflito 

terminou antes que tal plano pudesse ser realizado (House, 2008, p. 89. Louro, 2011, p. 

35).  

 Segundo House, as propostas visionárias destes pioneiros da doutrina 

mecanizada foram, em parte, prejudicadas por suas formas radicais de manifestar tais 

opiniões, que, já não sendo nada ortodoxas à primeira vista, acabaram gerando ainda 

mais repulsa pelas autoridades conservadoras que deveriam persuadir (House, 2008, p. 

91-93).  

  

1.1.3.2.2. França 

 

 Na França, o General Charles De Gaulle lutou em defesa da criação de unidades 

blindadas. Em seu livro Vers l„Armée pour Métier, De Gaulle argumenta que as defesas 

francesas não eram adequadas às ameaças que estavam sendo desenvolvidas, a passos 

largos, do outro lado da fronteira.  

 Ele defendeu, na década de 1930, a criação de um “exército de choque”, 

profissional e mecanizado, em sua maioria composto por divisões blindadas, amparado 

por doutrinas focadas na mobilidade (Gaulle, 1979, p. 26-29). Seu livro foi amplamente 

lido pelos alemães, chegando a ser indicado por Hitler para seus oficiais. “Está fora de 

dúvida a influência exercida pelo livro de De Gaulle sobre a organização do 

Panzerkorps germânico. Bem expressiva é, a esse respeito, a extraordinária semelhança 

entre a „divisão blindada‟ proposta em 1933 por De Gaulle e a „Panzerdivisionen‟ 

modelo 1935” (Berquo apud Gaulle, 1996, p. 18). 

 O Alto Comando francês, apesar da necessidade estratégica, muito bem 

salientada por De Gaulle em seu livro, de desenvolver uma defesa capaz de conter sua 

poderosa vizinha, apostou em um ideal estratégico que se mostraria equivocado em 
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1940, dando demasiado valor à defesa estática, em função das impressões deixadas pela 

Primeira Guerra.  

 Logo após a guerra, o Estado Maior desenvolveu a Doutrina da Batalha 

Metódica, fundamentada na preocupação com o poder de fogo concentrado em 

detrimento da mobilidade, ignorando, aparentemente, as lições deixadas pelas táticas 

alemãs de 1918. Essa doutrina se baseava na crença sobre a capacidade do poder de 

fogo concentrado (notadamente, de artilharia) em apoiar ou deter uma ofensiva, e estava 

norteada por uma percepção estática do campo de batalha, pois exigia uma fórmula 

operacional dependente de cálculos e de um controle rígido, como os exércitos 

praticaram durante a indecisão da Frente Ocidental. Norteados por tais princípios, os 

franceses não deram a necessária prioridade às reflexões sobre as forças mecanizadas. 

 Outras razões para esse comportamento encontram-se, cumpre ressaltar, na 

cultura organizacional do Exército francês. Segundo Murray, o Exército francês 

permaneceu, depois de 1918, organizado sobre rígida estrutura administrativa, bastante 

funcional em tempos de paz, mas incapaz de fomentar a dinâmica de comando e 

controle necessária na guerra mecanizada que estava por vir. A instituição não contava 

sequer com um setor responsável pela condução operacional da organização (Murray, 

1996, p. 30-31).  

 Havia também, segundo Louro (2011), um abismo entre o generalato e os 

oficiais comandantes no campo, a partir de uma cultura que atribuía excessiva 

complexidade à arte do comando e que, portanto, era inflexível quanto à questão 

hierárquica, primando por uma rigidez da autoridade superior sobre os oficiais 

subordinados. Nesse contexto, o questionamento era praticamente ausente, levando à 

esterilidade de ideias e concepções novidadeiras (Louro, 2011, p. 42. Alves, 1964, p. 

182).    

 Além disso, fatores políticos e sociais exerceram grande pressão sobre o 

problema. A Esquerda e a Direita francesas divergiam sobre qual deveria ser o princípio 

de recrutamento da força, se pela conscrição ou pelo voluntariado. A Esquerda defendia 

um exército baseado em conscritos, ao passo que a Direita, temendo possíveis levantes 

revolucionários,
18

advogava em prol de uma força menor e profissional. O resultado foi 

uma síntese entre ambas, com uma força de conscritos com curto período de 
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 Cabe lembrar que a sombra da Revolução de 1917 era fator de constante consideração entre os políticos 

da época. 
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treinamento. Disso resultou uma enorme desconfiança da elite militar francesa nas 

capacidades de seus soldados, influenciando também na cultura defensiva adotada pela 

doutrina francesa dos anos da década de 1930 (Louro, 2011, p. 42). 

 Quanto aos aspectos sociais do problema, semelhante ao que ocorria do outro 

lado do Canal da Mancha, o público francês, ainda mais brutalizado pela guerra travada 

em seu território, também se posicionava contra gastos e políticas militares, muito 

embora houvesse, neste caso, um fator que contrabalançava a tendência anti-belicista 

deixada pelos horrores da Grande Guerra: a histórica ameaça alemã. Preocupados com 

um futuro ressurgimento da Alemanha, o Estado francês conseguiu destinar grandes 

somas à Defesa. Entretanto, esse esforço foi mal aplicado, principalmente na construção 

de um sistema de fortificações destinado e impedir futuras invasões.  

 Deve-se pontuar, todavia, que houve investimentos consideráveis no 

desenvolvimento e produção em larga escala de carros de combate. Como 

consequência, os franceses produziram ótimos modelos, como o carro pesado Char-B, 

superior aos modelos alemães em ação durante as batalhas de 1940 (Macksey, 1974, p. 

32). As falhas francesas com relação à inovação do blindado se dariam, pois, no âmbito 

doutrinário, onde pecaram em não desenvolver concepções de emprego inspiradas pela 

mobilidade e uso combinado, como enfatizava De Gaulle e os teóricos britânicos que o 

precederam. 

 Desta forma, mesmo possuindo uma grande força mecanizada, o Exército 

francês, ainda preocupado com a primazia da infantaria, acabou orientado por doutrinas 

voltadas para um tipo de guerra superada pelo advento da mecanização. A Linha 

Maginot consumiria o orçamento militar do país e a rígida hierarquia, notável na 

inflexibilidade do comando, tornaram o processo de tomada de decisões lento, uma vez 

que a iniciativa dos oficiais de campo (ou seja, aqueles que efetivamente comandam a 

tropa), não era incentivada como no Exército alemão (Murray, 1996, p. 37-38). 

 Conclui-se, portanto, que a proposta por um exército mecanizado, orientado por 

uma doutrina que entregasse aos blindados o papel de “punho” na batalha, foi infrutífera 

e as defesas francesas pereceriam em apenas seis semanas diante da invasão alemã de 

maio de 1940 (Williams, 1974, p. 16-17). Orientada pela ideia da supremacia do poder 

de fogo contra a mobilidade e na incapacidade ofensiva de um exército de conscritos (a 
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despeito da bem-sucedida experiência alemã), a França estaria, em 1940, muito bem 

preparada para 1914.  

  

1.1.3.2.3. União Soviética 

  

 A Rússia também apostou em carros blindados na Primeira Guerra Mundial. Os 

primeiros modelos, os carros Austin encomendados aos britânicos em 1915, eram 

movidos por pneus pneumáticos de borracha reforçada e não possuíam lagartas. 

Tratavam-se de engenhos blindados experimentais, usados no transporte e no combate 

de forma limitada em comparação com os blindados posteriores, movidos por lagartas 

(Alves, 1964, p. 176).  

 A partir dessas primeiras experiências, os russos passaram a demonstrar cada 

vez mais interesse pelos blindados e outras encomendas foram feitas e protótipos 

experimentais foram produzidos. A primeira experiência com lagartas foi com o projeto 

Kegresse, desenvolvido originalmente para ambulâncias. A precariedade das estradas e 

as dificuldades de locomoção na neve enfrentadas pelos blindados movidos por pneus 

levaram ao desenvolvimento do conceito de “meia-lagarta” pelos engenheiros do Tzar. 

Após o bom funcionamento com as ambulâncias, a ideia foi adotada nos protótipos de 

combate. 

 Em 1916 o Exército russo passou a empregá-los em larga escala, inclusive 

contra trincheiras, de forma semelhante ao emprego britânico na Frente Ocidental 

(Alves, 1964, p. 177). No entanto, limitações orçamentárias e organizacionais 

contribuíram para prejudicar o desenvolvimento da nova arma e ofuscar essas primeiras 

experiências.    

 A Rússia foi derrotada pelo Exército alemão na Primeira Guerra Mundial em 

grandes batalhas de envolvimento, que evidenciaram problemas gravíssimos nas forças 

do Império russo. O Estado estava desmoronando internamente, consumido pela 

revolução bolchevique, e o exército lidava com problemas sérios de abastecimento, 

inclusive de itens básicos para o combate, além de deserções em grande escala, que 

acabariam contribuindo decisivamente para a derrota na guerra. 
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 Em 1917 esse processo chegou ao ápice com a tomada do poder pelos 

bolcheviques, que tão logo assumiram solicitaram a rendição aos alemães. O Tratado de 

Brest-Litovsk foi então imposto pelo Império alemão a uma Rússia destruída, que muito 

haveria de se fortalecer para permanecer no grupo das grandes potências.  

 Após a Revolução de 1917, o Exército russo passou por severas transformações 

para corresponder aos ideais revolucionários. O processo de desenvolvimento do 

Exército Vermelho naquilo que viria a ser uma das mais formidáveis forças militares do 

mundo na década de trinta (por muitos seria considerado àquela época a maior potência 

militar do mundo) passou por períodos de radicalização política, com a eliminação das 

referências e instituições do período do império, e períodos de refluxo das fundações 

tradicionais, com o retorno de muitas dessas referências e simbologias da era tzarista, 

uma página que os bolcheviques esforçavam-se para apagar.  

 Seria durante a Guerra Civil que se daria a forja do Exército Vermelho, forçando 

um equilíbrio entre velhas e novas necessidades, entre valores políticos e militares 

fundamentais para o recém criado Estado soviético. E a forma encontrada pelo regime 

para obter a síntese foi a introdução do oficial comissário político, cuja responsabilidade 

era vigiar os oficiais profissionais, muitos de origens aristocráticas, velhos oficiais do 

império mantidos ou reincorporados por mérito e necessidade durante a Guerra Civil. 

 Essa dependência dos oficiais tzaristas se revelaria muito além do que esperava a 

liderança soviética. Mesmo depois que quadros suficientes de jovens comunistas, 

formados nas novas academias, ingressaram no exército, ainda havia necessidade de 

oficiais profissionais e experientes nas fileiras superiores. Muitos destes, em um esforço 

para salvar não só suas carreiras, mas suas cabeças, haviam demonstrado lealdade para 

com a revolução e para com o Estado soviético. Dentre eles, Tukhachevsky, ex-oficial 

da Guarda do Tzar, que atingira, aos 25 anos, o comando de um dos exércitos 

vermelhos durante a Guerra Civil. Depois desse conflito, vários oficiais de origem 

tzarista começaram a ser demitidos, mas Tukhachevsky, que dirigira o avanço sobre 

Varsóvia em 1920 e esmagara o levante naval em Kronstadt em 1921, já estava no 

caminho que o levaria a posições de Alto Comando na força, no decorrer da década 

seguinte (Keegan, 1974, p. 8-10. Glantz; House, 2009, p. 38-42). 

 Era esse o ambiente político e militar da União Soviética após a Primeira Guerra 

Mundial. Um regime lutando para solidificar suas fundações, na busca pelo 
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estabelecimento de uma força militar moderna e, ao mesmo tempo, politicamente 

obediente. 

 Em 1922 a URSS firmou com a Alemanha o Tratado de Rapallo. Sob a égide 

desse acordo, russos e alemães desenvolveram um intercâmbio militar em território 

russo, que permitia a essas duas potências excluídas da nova ordem mundial, marcada 

pela paz de Versalhes (1919), buscarem a modernização de suas forças armadas.  

 Os russos estavam então equipados com muitos blindados capturados aos 

“russos brancos” durante a guerra civil, originários da Grã-Bretanha e da França, 

notadamente os modelos Mark V, Renault e St. Chamond. Ao longo da década de 1920, 

eles produziram alguns modelos e instituíram, em 1927, a primeira escola de blindados.  

 Sob a cooperação com o Estado Maior alemão, por volta do começo da década 

de 1930, o Exército Vermelho já era um dos mais modernos do mundo. Ele começara a 

fazer experiências com desembarques aéreos de grandes unidades, tanto por aviões 

como por meio de paraquedas, e a manobrar grandes formações de blindados,
19

 que 

eram essencialmente desenvolvimentos dos protótipos Christie que a Rússia comprara a 

um projetista americano em 1931 (Keegan, 1974, p. 12. Alves, 1964, p. 203).   

 Dessas experiências o Estado Maior soviético concluiu a favor da concentração 

dos blindados em grandes unidades, a fim de evitar a dispersão e a consequente perda 

do poder de choque. Em artigo na Revista A Defesa Nacional, de fevereiro de 1938, C. 

de Souza Reis, Tenente-Coronel do Exército brasileiro, elenca o processo de 

mecanização na URSS em paridade com o que estava então sendo realizado na 

Alemanha. O artigo se fundamenta em análises produzidas por observadores franceses 

(Reis, 1938).  

 No entanto, o General Tukhachevsky, oficial que liderava o processo de 

mecanização na URSS, como milhares de outros oficiais, pereceu nos expurgos de 

Stálin. Em 1938, como resultado dos expurgos, o Exército Vermelho perdera muitos dos 

seus oficiais: três dos seus cinco marechais (incluindo Tukhachevsky); 13 dos 15 

comandantes de exército; 57 dos 85 comandantes de corpo; 110 dos 195 comandantes 

de divisão e 220 dos 406 comandantes de brigada. Onze Subcomissários da Defesa 

foram fuzilados, bem como 75 dos 80 membros do Soviete Militar, criado em 1934, 
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As primeiras manobras desde o armistício de 1918. 
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além de todos os Comandantes Militares de Distrito e a maioria dos seus Chefes de 

Administração Política (Keegan, 1974, p. 13).  

 Uma das consequências dessa brutalidade foi a desmobilização dos corpos 

mecanizados soviéticos, ainda no final da década de 1930, uma vez que os oficiais que 

trabalharam nesse processo, ou que tinham alguma afinidade às ideias de 

Tukhachevsky, se calaram por medo da repressão (Glantz; House, 2009, p. 42).  

 A partir daí, o General Kulik, Chefe do Departamento de Material Bélico 

(sucessor de Tukhachevsky), intercedeu pelo fim das grandes unidades blindadas. Ele, 

juntamente com outros oficiais do Estado Maior, interpretara mal as observações 

realizadas durante a Guerra Civil espanhola sobre o uso de blindados – na qual grande 

parte do equipamento russo fora experimentado e os blindados foram empregados em 

pequenas unidades de forma bem sucedida –, decidindo, então, dissolver as grandes 

formações blindadas que Tukhachevsky estivera organizando e redistribuir os carros em 

pequenas unidades, entre a infantaria, de forma similar às ideias hegemônicas da 

Primeira Guerra. Nesta época, segundo Alves (1964, p. 205), a URSS possuía cerca de 

dez mil carros de combate, que passaram a ser organizados em um grupamento por cada 

divisão. Muitos desses modelos eram mais pesados e bem armados que os seus 

equivalentes alemães.  

 As consequências da decisão de acabar com os corpos mecanizados só seriam 

percebidas em 1940, durante o conflito com a Finlândia, que impôs ao Exército 

Vermelho enorme humilhação diante do mundo, somente superada por meio do 

emprego maciço de reforços contra o pequeno país. Só a partir daí os corpos 

mecanizados seriam novamente desenvolvidos, e encontrar-se-iam ainda em estágio 

incipiente de desenvolvimento em 1941, quando o Exército Vermelho teve de lutar para 

sobreviver diante da invasão alemã.  

 

1.1.3.2.4. Alemanha 

  

 A Alemanha convivia, desde a sua fundação, com um dilema estratégico de 

extrema gravidade. Posicionada no centro do continente, era uma ameaça natural à 

hegemonia das velhas potências, ameaça que se convertia em recíproca violenta. Foi 

esse, grosso modo, o arranjo que conduziu à Primeira Guerra Mundial.  
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 Após a derrota de 1918, o Estado Maior alemão passou a trabalhar no sentido de 

desenvolver doutrinas capazes de possibilitar, no futuro, vitórias rápidas. A 

problemática geopolítica em muito influenciou as orientações das Forças Armadas 

alemãs, que combinaram perfeitamente com os desejos de Hitler por conquistas. Dada a 

gravidade dessa situação estratégica, é dispensável enfatizar que a única possibilidade 

de vitória sobre qualquer adversário somente poderia se concretizar mediante ofensivas 

rápidas. O dilema enfrentado por Hitler em 1939 não seria muito diferente do dilema de 

1914.  

 O General Heinz Guderian ficou famoso por ter liderado as etapas finais do 

processo que deu nascimento às divisões panzer. Apesar de também terem tido 

problemas institucionais para a assimilação do novo engenho, os alemães seriam os 

primeiros a colocar em prática a concepção doutrinária mais inovadora sobre o 

desempenho das formações blindadas. 

 Todavia, eles saíram atrás na corrida por esta inovação e não apostaram no carro 

de combate durante a Primeira Guerra. Muito confiantes nas qualidades tradicionais de 

seu exército, não deram atenção aos projetos de blindados e lagartas que lhes foram 

apresentados no início da guerra. Somente após a Batalha do Somme o Ministério da 

Guerra alemão tomou a providência de solicitar o estudo da questão e a produção de um 

protótipo (Alves, 1964, p. 167). Após muitos estudos com tratores e observações das 

experiências francesas e britânicas, finalmente os alemães desenvolveram um protótipo, 

o A7V, que em muitos aspectos superava os modelos britânicos.  

 Outros modelos mais leves foram desenvolvidos a partir dali, mas importa 

ressaltar que essas experiências foram inexpressivas para o esforço de guerra alemão, 

uma vez que o Estado Maior tardou para iniciar suas experiências com esta inovação. 

Além disso, quando começou a trabalhar no assunto, a escassez de recursos, que vinha 

já comprometendo o esforço de guerra, foi fator também importante para as limitações 

sofridas.  

 Deste modo, em contraste com o emprego maciço desses engenhos realizado 

pelos franceses e ingleses, o Exército alemão somente conseguiu lançar na batalha 45 

carros de combate ao todo em apenas doze engajamentos registrados durante o período 

final da guerra. A importância deste advento, no entanto, não passou despercebida pelo 

Alto Comando alemão. Assim escreveu o General Ludendorff ao Chanceler do Império: 
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“Até 8 de agosto a situação foi tolerável, mas desde esta data, o emprego por parte do 

inimigo de tanks em enormes quantidades destruiu sete divisões.” (Alves, 1964, p. 175). 

 Outro oficial alemão da época, o Coronel R. Kruger escreveu após a guerra que 

os grandes êxitos obtidos pelos Aliados em 1918 foram consequência do emprego 

correto dos carros de combate em grandes formações, enquanto os alemães apenas 

conseguiram empregar algumas dezenas, e de modo pouco experimentado (ibidem, p. 

175). Fazendo valer a máxima segundo a qual “a derrota ensina mais que a vitória”, os 

alemães transformariam tais experiências e impressões em um intenso aprendizado no 

decorrer das duas décadas seguintes.  

 Apesar das proibições materiais impostas pelo Tratado de Versalhes, como o 

veto a aviões de guerra e carros de combate, segundo alguns autores, como House 

(2008) e Alves (1964), as restrições geradas pela derrota propiciaram um ambiente mais 

fértil à inovação, ao precipitarem a reformulação em grande escala das Forças Armadas 

alemãs.   

 Tal reformulação ofereceu aos alemães a oportunidade de testar novas armas e 

doutrinas e tornou necessária boa dose de criatividade para lidar com as carências 

materiais instransponíveis. Diante das limitações severas, restou ao comando do 

Reichswehr incentivar os trabalhos intelectuais e os exercícios de simulação.   

 Em face de tantos problemas, como a limitação de efetivo para apenas cem mil 

homens imposta por Versalhes, o comandante do Reichswehr, General Hans von 

Seeckt, apostou, então, nos oficiais oriundos do Estado Maior em detrimento dos 

oficiais veteranos de linha de frente – os “heróis de guerra” –, e dos oficiais com 

conexões às altas esferas do poder e da sociedade alemã. Essa orientação visava o 

preparo intelectual dos oficiais que seriam os futuros líderes do Exército alemão. Estes 

oficiais, capacitados para decidir em meio à ação, estavam inseridos em um projeto cujo 

objetivo era compor um quadro de oficiais capazes não apenas de cumprirem ordens, 

mas de adaptá-las às condições legadas pela fricção inerente à batalha, conforme expôs 

Clausewitz (2010), ou, ainda, capazes de agir independente delas, a fim de não 

perderem oportunidades preciosas. As ordens enviadas pelo comando superior deveriam 

ser cumpridas, mas a forma de execução era de escolha pessoal do oficial que as recebia 

e havia abertura para discussão das ordens em qualquer esfera do comando, o que 

estimulava a reflexão sobre as questões táticas e até estratégicas na mentalidade dos 
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oficiais de todas as patentes (e também dos suboficiais, equivalentes aos sargentos na 

maioria dos exércitos).  

 Tais princípios desenvolveram a estrutura de comando alemã de forma 

especialmente dinâmica e profissional, e deram às tropas mais agilidade no campo de 

batalha, livres das amarras hierárquicas que antagonizam com a necessidade de 

velocidade das decisões e ações da guerra mecanizada (Leach, 1975, p. 31).  

 Assim, o Reichswehr iniciou seus trabalhos no período entre guerras focado em 

estudar e analisar com profundidade a guerra de 1914-18, com a finalidade de 

compreender as razões do incômodo impasse materializado tão brutalmente nas 

trincheiras, bem como as condições necessárias para superá-lo.  

 Durante todo esse período, essa instituição conseguiu produzir muitas reflexões 

profundas e técnicas sobre esses problemas, e desse cenário emergiram as concepções 

que viriam a formatar a doutrina da guerra mecanizada, inspirada também em reflexões 

de observadores estrangeiros, principalmente Liddell Hart, Fuller, Tukhachevsky e De 

Gaulle. Tais reflexões, praticamente ignoradas em seus respectivos países, foram muito 

lidas entre os alemães, e foi, ironicamente, no processo de rearmamento alemão que 

suas ideias alcançaram a práxis. Foram instituídos vários comitês para o estudo dessas 

questões e os resultados foram a assimilação de um entendimento aprofundado sobre os 

problemas deixados pela Primeira Guerra Mundial e suas possíveis soluções. A cultura 

organizacional militar alemã em muito facilitava esses exercícios, ao incentivar a 

iniciativa e as reflexões críticas, conforme exposto.   

 Conjuntamente a este incomparável esforço teórico, sob a vigência do Tratado 

de Rapallo (1922) os alemães desenvolveram em cooperação com os russos muito do 

que lhes era vetado, inclusive suas divisões blindadas (Leach, 1974, p. 32-33). O 

treinamento das divisões panzer foi realizado com veículos improvisados, como tratores 

e bicicletas. Apesar de não terem as armas, os alemães testaram todo o esforço teórico 

produzido por seu corpo de oficiais do Estado Maior. 

 Em seu livro, lançado em 1937, Heinz Guderian sintetizou as ideias até então 

publicadas por Tukhachevsky, De Gaulle, Fuller e outros, a pedido de seu superior na 

ocasião, o então Coronel Lutz, outro grande entusiasta da arma panzer. Guderian, logo 

no começo da obra, ataca o conservadorismo que deveria ser superado para modernizar 

o Exército alemão. 
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Muitas autoridades consideram-se “avançadas” quando terminam por 

reconhecer o valor das novas armas que apareceram depois do fim da guerra 

como “complementares” às antigas. Essa é uma ideia estreita e negativa. De 

fato, essas pessoas são incapazes de se livrar das lembranças da guerra de 

posição, as quais persistem em considerar a forma de combater no futuro e 

são também incapazes de agir no sentido de apostar em uma decisão rápida. 

Em particular, não vêem o futuro que se abre com pleno aproveitamento do 

motor de combustão interna. É um gosto pela inércia, para não dizer 

preguiça, que caracteriza aqueles que protestam contra as inovações 

revolucionárias que estão acontecendo, exigindo novos esforços por meio de 

inteligência, esforço físico e decisão. É por isso que ouvimos afirmações 
correntes de que as armas motorizadas e mecanizadas não representam nada 

de novo ou revolucionário e comentários taxativos nas fileiras de que a 

“única” oportunidade de sucesso delas veio e se foi em 1918, quando tiveram 

seu dia, e que devemos nos contentar em permanecer na defensiva. 

Poderíamos citar outros registros igualmente presunçosos e negativos. 

Contudo, os fatos mostram de outra maneira (Guderian, 2009, p. 29). 

 

 Embora tenham sofrido resistências internas, os oficiais defensores da arma 

panzer contaram, a partir de 1933, com o total apoio de Hitler. Ademais, a sociedade 

alemã vivia um clima de revanchismo potencializado pelas medidas aplicadas contra o 

país após a Primeira Guerra, como as proibições às Forças Armadas e as cobranças por 

indenizações, cujo ápice foi a ocupação francesa do Vale do Rühr, em 1923. Tais 

humilhações contribuíam para um crescente espírito belicista, expresso em diversos 

grupos paramilitares e associações de veteranos. As demandas principais desses 

movimentos eram o rearmamento alemão e a rejeição ao Tratado de Versalhes, e seriam 

plenamente alcançadas sob o regime do Terceiro Reich.  

 O Reichswher desenvolveu durante essas duas décadas as doutrinas de ataque 

que até hoje norteiam as operações terrestres das forças militares convencionais. A ação 

conjunta entre as forças em terra, lideradas pelas formações blindadas, e o poder aéreo, 

funcionando como artilharia móvel avançada, caracteriza a essência da Blitzkrieg, e 

quando a guerra começou os alemães estavam bastante adiantados no domínio desse 

novo modelo tático (Citino, 2004, p. 37-39). 

 

1.2. “Achtung, Panzer!”: Blitzkrieg na Europa (1939-41) 

 

 A essência da Blitzkrieg visa, em primeiro lugar, não o choque e a destruição das 

forças físicas do inimigo, mas o seu moral. Essa, talvez, seja a característica mais 
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proeminente dessa doutrina, e remonta a concepções antigas, baseadas nas manobras de 

envolvimento anteriores às guerras de atrito ocorridas no período compreendido entre a 

segunda metade do século XIX e a Primeira Guerra Mundial. É uma forma de travar a 

guerra que visa, também, atacar o psicológico do adversário, levando sua defesa ao 

caos, evitando ao máximo o atrito. 

 A Blitzkrieg funciona por meio de uma série de incursões de reconhecimento, 

cujo objetivo essencial é identificar os pontos fortes e fracos da frente inimiga. Quando 

tais pontos estão claros, é iniciada a investida principal, realizada com todos os meios 

disponíveis contra as posições de maior vulnerabilidade do dispositivo inimigo, liderada 

por forças poderosas, como uma unidade blindada. Por isso, se um ataque era 

rechaçado, as forças alemãs não insistiam e recuavam, e não procuravam forçar a 

passagem, para então se reagruparem e atacarem onde fosse mais conveniente.  

 Essa doutrina de ataque repousa na ideia do fogo concentrado e pontual, dentro 

de uma concepção de mobilidade inerente à operação como um todo. O ataque deve ser 

lançado com grande apoio da aviação, e à artilharia cabe oferecer apoio complementar. 

Tanto o apoio da artilharia como o da força aérea devem visar alvos tanto materiais 

quanto psicológicos.  

 Na última fase as divisões que não tomaram parte no rompimento (infantaria 

motorizada) atacam e ocupam as posições abertas pela vanguarda do ataque, 

aproveitando a confusão do inimigo para cercá-lo, permitindo, desta feita, que as 

unidades avançadas mantenham o ímpeto ofensivo (Gibelli, 1966, Vol. I, p. 4). Segundo 

as palavras do próprio Guderian (2009): 

 

Um ataque bem sucedido pode trazer vitória rápida que ganha maior 

dimensão pela extensão e pela profundidade; as reservas inimigas, e, o mais 

importante, suas unidades motorizadas ou mesmo blindadas, podem chegar 
muito tarde à batalha. Aqui estava a solução para o até agora persistente 

problema de como explorar o êxito de um ataque. A ruptura e a perseguição 

tornavam-se uma possibilidade real, e a guerra poderia assumir ou manter 

suas características de guerra de movimento. As forças blindadas poderiam 

ganhar apenas importância local e tática no combate, mas importância que se 

estendesse à esfera operacional de todo teatro de guerra. (Guderian, 2009, p. 

172). 

 

 Além da qualidade dos fundamentos doutrinários, os sucessos da Blitzkrieg 

alemã também se devem à capacidade e treinamento das tropas. A infantaria revelou-se 
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capaz de grandes avanços. Algumas unidades marcharam, combatendo, uma média de 

25 a 30 quilômetros por dia. Marchas de 50 quilômetros por dia foram frequentes 

durante os primeiros estágios da campanha da Rússia (Gibelli, 1966, Vol. I, p. 88).  

 A artilharia atuava de forma preponderante na preparação e apoio dos ataques, 

realizando concentrações de fogo breves, mas extremamente violentas. No decorrer das 

operações, as tropas continuavam contando com o apoio dos canhões, orientados pelo 

reconhecimento aéreo aproximado.  

 A cavalaria mostrou-se ainda muito útil nas missões de reconhecimento e 

perseguição, e a engenharia cumpriu papel importante, assegurando a travessia dos rios, 

integrando pelotões de assalto e utilizando lança-chamas e explosivos de demolição 

contra posições fortificadas.  

 A Luftwaffe atacou as tropas inimigas, ajudou nos ajustes do tiro da artilharia, 

abasteceu as unidades blindadas e lançou paraquedistas atrás das linhas inimigas, além 

de ter atuado também no reconhecimento e exploração.
20

 

 Por fim, aos blindados estava reservado o papel chave do ataque. As divisões 

panzer, longe de serem uma força auxiliar, deveriam participar de todas as fases da 

batalha, enquanto houvesse terreno para avançar. Nas operações de rompimento os 

carros de combate foram sempre empregados em massa. 

 Assim, os alemães tinham, sem dúvida, uma enorme vantagem operacional nos 

primeiros anos da guerra. 

 

Pouco do que eles tentaram (nos primeiros anos da guerra) falhou. A vitória 

na Polônia iniciou a série. A Escandinávia seria o próximo cenário de uma 

operação alemã decisiva, enquanto o drama do Caso Amarelo
21

 roubaria a 

cena. A arremetida dos Panzers pelo noroeste da França foi a mais 

espetacular manobra militar desde os dias de Napoleão. A lenda do Áfrika 

Korps no deserto ocidental, o desembarque aerotransportado na ilha de Creta, 

a épica Operação Barbarossa (...) – uma impressionante e, alguns poderiam 

dizer, incomparável lista (Citino, 2004, p. 36. Tradução nossa). 

 

 Dessa impressionante lista, este trabalho analisará as três operações principais e 

mais influentes da era das blitzkriegs: as campanhas da Polônia, França e Rússia. 

                                                           
20

 O conceito de operações combinadas entre forças terrestres e aviação levou a Luftwaffe ao extremo de 

colocar aviões diretamente à disposição do exército. Na campanha da Polônia, por exemplo, foram 288 

aeronaves de porte pequeno diretamente comandadas pelo exército (Mason, 1973, p. 229). 
21

  Nome código do plano alemão de ataque à França. 
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1.2.1. Polônia: batismo de fogo da Blitzkrieg 

 

 À luz da visão retrospectiva, o Exército polonês pode parecer frágil e impotente 

diante da invasão alemã. Entretanto, àquela época, as forças polonesas eram respeitadas 

como a 5ª potência militar do mundo. O Exército polonês contava, então, com 30 

divisões de infantaria e 11 brigadas de cavalaria, contra 40 divisões alemãs de infantaria 

e apenas uma brigada leve de cavalaria. Dentro dos padrões do imaginário sobre a 

guerra e das doutrinas militares que vigoravam até 1939, os poloneses não pareciam em 

desvantagem tão expressiva. Somadas a este grande efetivo de tropas das armas 

“tradicionais”, ao longo da fronteira mais perigosa com o Terceiro Reich, isto é, o 

“corredor polonês”, diversas fortificações pareciam assegurar alguma capacidade 

defensiva em face de uma eventual invasão. Em outras palavras: para as concepções 

militares da época, ainda muito norteadas pela experiência da Frente Ocidental entre 

1914 e 1918, a Polônia não era um adversário tão fácil de ser batido, algo que fica 

evidente pela própria preocupação dos generais alemães com a operação.  

 Não obstante, a Alemanha derrotou o dispositivo de defesa daquele país em 

menos de duas semanas,
22

 causando surpresa em todo o mundo. Nem mesmo os 

generais mais otimistas da Wehrmacht imaginaram tamanha facilidade e rapidez 

naquela conquista.  

 O segredo dessa vitória, afinal, estava nas quatro divisões motorizadas e, 

principalmente, nas sete divisões panzer à disposição das Forças Armadas alemãs, além 

de outras quatro divisões ligeiras. Efetivos que, aliados às novas doutrinas que vinham 

sendo desenvolvidas pelos alemães, davam às tropas de Hitler uma capacidade ofensiva 

até então desconhecida na história da guerra (Gibelli, 1966, Vol. I, p. 12).  

 Em contrapartida a esse poder móvel e blindado, os poloneses estavam 

equipados apenas com duas brigadas motorizadas, uma companhia blindada por cada 

brigada de cavalaria e agrupamentos de carros de combate, com 11 batalhões no total.  

                                                           
22

 A campanha estava virtualmente decidida após duas semanas, sobretudo após a invasão da fronteira 

oriental pelos soviéticos, a 17 de setembro. No entanto, houve resistência de alguns contingentes das 

forças polonesas até o dia 6 de outubro, quando se deu a rendição. 



61 
 

 A oposição das ordens de batalha dos dois exércitos foi a ilustração perfeita do 

debate do entre guerras sobre as inovações e as doutrinas ofensivas. Os exércitos 

europeus, à exceção do alemão, ainda consideravam em 1939 que os blindados 

deveriam apoiar a infantaria, o que resultou na criação de apenas unidades leves e 

dispersas de carros de combate no Exército polonês, subordinadas ao comando de 

generais de infantaria. Do outro lado, a ordem alemã enfatizava unidades mecanizadas 

posicionadas na linha de frente, computando uma enorme concentração de blindados. 

Enquanto as forças polonesas foram para a batalha apostando imensamente nas velhas 

armas (a infantaria e a cavalaria), os alemães apostaram em suas divisões blindadas, 

lançadas como “ponta de lança” do ataque, apoiadas por sua artilharia aérea avançada 

(os esquadrões de bombardeiros de mergulho e de médio alcance) em duas frentes, 

visando uma manobra de envolvimento que se tornaria o padrão das blitzkriegs. 

 O ataque alemão começou no primeiro dia de setembro. Dispostos em dois 

grupos de exército, os alemães se defrontaram com a distribuição polonesa em sete 

grupos, visando rechaçar ataques ao longo de toda a fronteira.
23

 

 Nesse primeiro grande teste para a Wehrmacht, nada poderia ser mais perfeito. 

Agindo assim, os poloneses dispuseram suas principais unidades ao longo de uma linha, 

que visava rechaçar frontalmente qualquer investida alemã. Na verdade, acabaram 

oferecendo aos alemães a oportunidade de, uma vez alcançada a ruptura – que as 

divisões panzer revelariam ser tarefa relativamente simples naquelas circunstâncias –, 

selar o destino das forças polonesas, pois, diante da alta velocidade das unidades 

blindadas e motorizadas alemãs, as unidades polonesas, reféns de estruturas de comando 

e controle lentas e carentes de meios móveis suficientes e de doutrinas de defesa 

baseadas em algo além do que sistemas fixos ao terreno, estariam condenadas ao cerco.   

 As duas investidas alemãs estavam orientadas para Varsóvia, visando o cerco 

das divisões polonesas a oeste da capital. O Grupo de Exércitos B, ao norte, lançou seu 

ataque com o 4º Exército, partindo da Pomerânia, e com o 3º Exército partindo da 

Prússia Oriental. O 19º Corpo Panzer, comandado por Guderian, composto por duas 

divisões panzer subordinadas ao 4º Exército teve pouca dificuldade diante das defesas 

fortificadas do “corredor polonês”, e no dia 5 já havia as ultrapassado, dando claros 

                                                           
23

 Esses grupos eram: o exército da Pomerânia; o exército da Posnânia; o exército de Lodz; o exército de 

Cracóvia; o exército dos Cárpatos; o exército de Modlin; e, finalmente, o exército do Narew.  
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sinais de que essa guerra seria algo muito diferente da anterior (Gibelli, 1967, Vol. I, p. 

12).  

 Enquanto o 4º Exército, contando com o par de divisões blindadas de Guderian, 

eliminava o “corredor polonês” do mapa, o 3º Exército rumava para Varsóvia, deixando 

claras as intenções alemãs. O Grupo de Exércitos A, por sua vez, composto pelos 8º, 10º 

e 14º exércitos, que continham as cinco divisões panzer restantes, visava Varsóvia pelo 

sul, partindo da Eslováquia e da Silésia (Gibelli, 1966, Vol. I, p. 14. Cartier, 1967, p. 

11-13). 

 Embora os poloneses oferecessem grande resistência em alguns pontos, a mesma 

era inútil contra a mobilidade das divisões panzer. Após uma semana de luta, as forças 

polonesas reunidas a oeste do Vístula (que somavam mais da metade dos efetivos do 

Exército polonês) viram sua ordem para atravessarem o rio e montarem outra linha de 

defesa em sua margem oriental inviabilizada pelo rápido avanço das forças de Von 

Rundstedt, o comandante do Grupo de Exércitos A (Cartier, 1967, p. 12-14).  

 Após esse envolvimento, os caminhos para Varsóvia estavam livres. No dia 8 de 

setembro os primeiros blindados alemães, da 1ª Divisão Panzer, entraram em Varsóvia. 

Os alemães enfrentaram, porém, grande resistência nas ruas da capital polonesa, e 

sofreram grandes perdas em carros de combate, muito vulneráveis nestas condições. A 

luta pela capital ainda duraria até o final do mês.  

 Ao final da segunda semana da operação, as sete grandes concentrações de 

tropas polonesas estavam cercadas em enormes bolsões, lutando bravamente contra a 

infantaria alemã que acompanhava os blindados, fechando as lacunas em torno dos 

defensores e impossibilitando a fuga. Com praticamente todo o Exército polonês 

condenado, a rendição da Polônia e a primeira vitória da Wehrmacht (e da Blitzkrieg) 

era questão de pouco tempo.  

 No dia 17 de setembro o Exército Vermelho selou definitivamente a derrota da 

Polônia, ao ocupar a metade oriental do país, de acordo com a cláusula secreta do 

tratado de não-agressão firmado com os alemães em 23 de agosto daquele ano. França e 

Inglaterra, apesar de terem declarado guerra a Hitler em três de setembro, não foram 

muito além de ameaças e, assim, a Alemanha foi capaz de empregar sua força máxima 

contra a Polônia. 
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 No entanto, a resistência polonesa ainda demandaria ações violentas da 

Wehrmacht. Em 25 de setembro Hitler ordenou o bombardeio de Varsóvia, a primeira 

de muitas dessas ações inspiradas em Guernica. Dois dias depois, as tropas do 8° 

Exército, do General Von Blaskowitz, entraram triunfantes pelas ruas da capital, 

silenciadas pela derrota polonesa.   

 Não obstante o amplo sucesso da Wehrmacht, algumas lições foram tiradas 

dessa campanha. Logo nos primeiros estágios da operação, os alemães tiveram alguns 

problemas decorrentes da velocidade de seu avanço. Ironicamente, no primeiro dia, as 

forças de Guderian foram recebidas por fogo das baterias pesadas alemãs, problema que 

logo foi corrigido, mas evidenciava a surpreendente capacidade de avanço das divisões 

panzer. Em muitas ocasiões o avanço seria tão rápido que as unidades de vanguarda 

teriam que parar e aguardar a aproximação da infantaria motorizada, a fim de evitar a 

exposição extrema aos contra-ataques poloneses. A cooperação com a infantaria 

permaneceria uma das chaves para o sucesso da Blitzkrieg ao longo da guerra, 

invertendo as concepções originais sobre a relação entre homens e blindados, que, desde 

1916, prevaleciam no sentido do emprego destes últimos em função dos primeiros.  

 Outra importante lição foi quanto ao emprego direto dos blindados. Os alemães 

sofreram grandes baixas de carros quando os empregaram em localidades urbanas, onde 

não dispõem do espaço aberto necessário para manobrar. Amontoados em estreitas vias 

públicas e ruas cercadas por altos prédios, esses veículos se tornam alvos fáceis para a 

infantaria inimiga e têm o seu diálogo com outras armas, como a aviação de apoio tático 

e a artilharia, extremamente dificultado, além de terem seus principais recursos (a 

mobilidade e o alcance do poder de fogo) praticamente neutralizados pelo cenário 

urbano. As cidades são armadilhas para os blindados, lição que ainda teria vez em 

diversas ocasiões naquela guerra (Macksey, 1974, p. 21). 

 O emprego combinado das forças em terra com a força aérea também revelou ser 

um grande sucesso. A cooperação entre os carros e os bombardeiros de mergulho 

funcionou muito bem. A Luftwaffe eliminou a maior parte da Força Aérea polonesa no 

solo, com ataques rápidos nas primeiras horas da invasão. Os pilotos de caça alemães, 

dispondo de aparelhos muito melhores que os poloneses, além de dotados da 

experiência da guerra na Espanha, não tiveram dificuldades nos duelos com os 

remanescentes da força aérea adversária. A superioridade aérea conquistada pela 

Luftwaffe sobre os céus da Polônia se mostraria um fator essencial ao sucesso das 
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operações terrestres nessa campanha, bem como em todas as operações no futuro. Sem 

apoio aéreo, muito concentradas e pouco móveis, as forças polonesas foram uma presa 

fácil para os bombardeiros de mergulho alemães, que, além de funcionarem como 

artilharia avançada, eliminando as defesas mais pesadas que os blindados alemães 

pudessem encontrar pelo caminho, tinham notável impacto psicológico sobre o inimigo, 

fazendo-o se sentir desprotegido e a mercê do adversário, perdendo rapidamente o 

moral para resistir (Macksey, 1974, p. 23-24).  

 As lições sobre a cooperação entre a infantaria e os carros de combate não 

serviram apenas para o aprendizado destes últimos. A Infantaria Motorizada alemã, 

quase toda desprovida de veículos de transporte blindados, sofreu pesadas baixas nos 

primeiros dias ao tentar suprimir o fogo de canhões poloneses diretamente, e logo 

aprendeu a ter mais cautela e evitar o fogo pesado direto das defesas antes que fossem 

neutralizadas pelos carros de combate ou bombardeiros de mergulho. 

 A campanha da Polônia foi o “batismo de fogo” da Blitzkrieg e deixou um 

legado de lições, inclusive para os alemães, que aprenderam com erros e descobriram 

novas oportunidades de emprego para suas armas. Lições um tanto obscurecidas pelo 

despreparo do inimigo, mas que, um ano depois, seriam reforçadas pela campanha de 

maio-junho de 1940, que resultaria em uma das mais impressionantes e absolutas 

vitórias militares de todos os tempos.  

 A facilidade alemã na Polônia, assim, não repousou decisivamente em fatores de 

força e superioridade material, mas na vitória de um modelo sobre outro. Essa 

campanha pode ser, por isso, considerada a ponte de transição entre duas fases da 

história da guerra. A transição entre o hiato marcado pelas trincheiras e a guerra de 

movimento, que até os dias de hoje permanece solidamente fundamentada no emprego 

maciço de forças motomecanizadas em cooperação íntima com o poder aéreo. A 

fórmula, na essência, continua a mesma. 

  

1.2.2. França: a Blitzkrieg “perfeita” 

 

 Definida pelo Capitão do Exército britânico, e também renomado historiador 

militar, Basil Liddell Hart como “a mais fácil vitória da História” (Hart apud Williams, 

1974), a queda da França é considerada um dos eventos militares mais dramáticos de 
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todos os tempos. Em 10 de maio de 1940, as tropas de Hitler invadiram as fronteiras da 

França, então considerada a maior potência militar do ocidente, e em apenas seis 

semanas uma bandeira com a cruz suástica tremulava no topo da Torre Eiffel. 

Observadores em todo mundo ficaram atônitos com a velocidade da vitória alemã. O 

“segredo” alemão já havia sido demonstrado na campanha anterior, contra a Polônia, 

mas aquele sucesso fora, em parte, diminuído pelo despreparo do Exército polonês. 

Evidência disso foi a própria reserva de muitos generais alemães com as divisões panzer 

mesmo após a campanha de setembro de 1939 (Hart apud Williams, 1974, p. 31).  

 Mas com a França era diferente. A rápida derrota do Exército francês não deu 

margem a subterfúgios. Após aquela campanha, ficou claro que as doutrinas herdadas 

da “guerra de posição” estavam condenadas, e o impacto foi severo no meio militar. 

 Apesar do sucesso das divisões panzer na Polônia, conforme exposto acima, 

muitos generais conservadores e influentes no Exército alemão ainda não confiavam 

inteiramente nessa nova arma, e tinham o Exército francês em altíssima conta. Por isso, 

nos planejamentos iniciais o esforço principal seria através da Bélgica e da Holanda, 

como em 1914. “Paralelamente às dúvidas franco-britânicas sobre a eficiência das 

formações blindadas, os alemães planejavam invadir a Europa Ocidental mais ou menos 

segundo as técnicas obsoletas da Primeira Guerra Mundial” (Macksey, 1974, p. 31). 

 As discussões em torno do plano tornaram-se, todavia, mais complexas após a 

insistência do General Eric von Manstein, o Chefe de Estado Maior do Grupo de 

Exércitos A, para que a investida principal fosse através das Ardenas, setor considerado 

seguro pelo Alto Comando francês (intransponível para blindados, segundo o Marechal 

Pétain), e, por isso, pouco defendido.  

 Na verdade, Hitler já tivera a mesma ideia (Cartier, 1967, p. 74-75), e somente 

após as colocações mais detalhadas de Manstein essa abordagem foi recompensada com 

o trabalho de Estado Maior que a transformou na brilhante manobra que derrotaria a 

França. De um total de dez divisões blindadas alemãs, sete deveriam ser empregadas na 

ruptura da frente, nas Ardenas. Era assim que a Alemanha procurava repetir contra a 

França o que fizera à Polônia no ano anterior. 

 Com a aprovação entusiástica de Hitler, favorecida pelo vazamento do plano 

original após um pouso alemão forçado na Bélgica, onde uma cópia foi capturada, 
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estava sendo pavimentado nas cartas de operação alemãs algo que revelaria ao mundo o 

poder da Blitzkrieg. 

 A essência do plano era atrair as forças aliadas para uma armadilha na Bélgica, 

apostando na predisposição dos comandos francês e britânico para acreditar em um 

ataque alemão concentrado naquele setor, a partir das memórias da Primeira Guerra. 

Uma vez atraídas para a Bélgica, as tropas aliadas deveriam ser cercadas pelo avanço 

maciço das tropas blindadas e motorizadas a partir das Ardenas, em direção do Canal da 

Mancha.  

 Os alemães atacaram no dia 10 de maio de 1940. Segundo o plano de Manstein, 

sete divisões panzer foram concentradas no setor das Ardenas, visando três objetivos: 

Dinant, Sedan e Monthermé, responsabilidades dos 15º, 19º e 41º Corpos Panzer,
24

 

respectivamente. Atrás dessa imensa força, 34 divisões motorizadas avançaram. Ao 

restante do Exército alemão foi reservada a tarefa de cobrir a Linha Maginot ou atacar 

pela Holanda e Bélgica, com o objetivo de fixar a frente aliada a leste do avanço do 

esforço principal (Cartier, 1967, p. 76. Williams, 1974, p. 12). 

 Foi tudo muito rápido. Em apenas 24 horas de ataque, as forças francesas do 9º 

Exército, que cobria o setor das Ardenas, foram repelidas pelo avanço de Guderian, 

cujas tropas alcançaram Bouillon no dia 12 e conquistaram posição na margem oriental 

do Meuse, em Sedan. No dia seguinte, o Meuse foi transposto com a ajuda dos 

engenheiros alemães, que construíram rapidamente uma ponte, sob a proteção ostensiva 

da Luftwaffe.  

 Devido a algumas lições da campanha da Polônia, no dia 14 o General Edwald 

von Kleist, o comandante geral da força panzer, ordenou a Guderian que parasse o 

avanço, temendo um distanciamento muito grande entre as unidades avançadas e a 

infantaria, que poderia expor um flanco perigoso a contra-ataques franceses. Guderian 

protestou e, no começo do dia 16, o avanço prosseguiu em direção ao Canal da Mancha 

(Gibelli, Vol. I, 1966, p. 83-84).  

 Ao final da primeira semana os principais objetivos já haviam sido alcançados e 

o esforço principal rumava praticamente sem oposição para o norte, isolando as 

principais unidades aliadas concentradas na Bélgica de suas reservas e linhas de 

                                                           
24

 Cada Corpo Panzer era composto por duas divisões panzer e uma divisão motorizada 

(Panzergranadieren). 
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comunicação. Em seguida, coube à Infantaria alemã a tarefa de envolver as unidades 

aliadas surpreendidas pelo avanço dos panzers, enquanto estes avançavam para o Canal. 

 Em 18 de maio, os alemães atingiram Saint-Quentine, e, nos dois dias seguintes, 

Amiens e Abbeville foram ocupadas, finalizando a ocupação da faixa entre os rios 

Scarpe e Somme. Os exércitos aliados na Bélgica, que somavam mais de meio milhão 

de homens, estavam completamente isolados do interior da França. O “xeque-mate” 

estava dado e o Exército alemão avançara 350 quilômetros em 11 dias (ibidem, p. 84, 

85). 

 Mais surpreendente que a rendição francesa em seis semanas, solicitada pelo 

Marechal Pétain em 17 de junho, foi a rapidez, muito maior, com a qual os alemães 

conseguiram a decisão estratégica na campanha. No dia 15 de maio, apenas cinco dias 

após a invasão, o Primeiro Ministro britânico, Winston Churchill (completando também 

seu quinto dia no cargo), foi acordado por Paul Reynaud, que, desesperado, bradou a 

derrota. A estupefação de Churchill foi acompanhada da sua típica resolução para não 

entregar facilmente a batalha, mas não há dúvidas de que o aparente pessimismo de 

Reynaud se tratava de puro realismo (Gibelli, 1966, Vol. I, p. 87. Cartier, 1967, p. 78-

81).  

 A França foi derrotada não apenas no rompimento alemão nas Ardenas, 

tampouco na transposição do Meuse ou na chegada dos panzers ao Canal da Mancha; 

mas ao apostar em doutrinas defensivas que se mostraram ineficazes na guerra 

mecanizada. Os franceses optaram por investir quase todo o orçamento para a defesa do 

país na Linha Maginot. Apesar de terem encomendado muitos blindados às fábricas, 

ignoraram os esforços de De Gaulle em proveito do desenvolvimento de divisões 

blindadas capazes de constituírem um sistema de defesa móvel. 

 Uma vez diante da Linha Maginot, os alemães simplesmente fizeram a volta, 

pegando os franceses completamente despreparados atrás de sua muralha. Atestado 

enfático disso é a constatação da superioridade Aliada em blindados frente aos alemães 

naquela campanha. Superestimou-se muito o volume de blindados alemães, na época. 

Embora os franceses calculassem um total de sete a oito mil, sabe-se que o Exército 

alemão tinha menos da metade desse número – menos de 2.600 foram usados na 

primeira fase, a decisiva da invasão (Williams, 1974, p. 19).  
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A ninguém é lícito atribuir a vitória germânica a uma superioridade 

avassaladora de suas forças. A Alemanha não mobilizou tantos homens 

quanto os seus adversários (...). É verdade que os alemães conseguiram 

formar e equipar maior número de divisões que os franceses, mas, em relação 

a seus adversários todos, no Ocidente, não levava qualquer vantagem, 

numericamente falando. O que, afinal, não tinha grande importância, pois a 

questão na realidade foi decidida pela performance de uma elite de oito por 

cento do seu exército – as dez divisões blindadas – as Panzerdivisionen – 
antes que o grosso de suas forças armadas tivesse entrado em ação.  

(...)  

Superestimou-se muito o volume de blindados alemães, na época. (...) Os 

franceses tinham muito mais tanques, mas não eram tão móveis e a maior 

parte deles espalhava-se em pequenos grupos, e não se concentrava para um 

ataque poderoso. Os generais franceses ainda se apegavam à ideia corrente 
em 1918, de que os tanques eram auxiliares da infantaria. Hitler, ao contrário, 

dava ouvidos a Guderian, o líder da nova escola, para quem a divisão 

blindada devia ser a ponta de lança do exército (ibidem, p. 6. Grifo do autor). 

 

 Os franceses também não perceberam o importante papel do avião, que a 

campanha da Polônia já demonstrara. Enquanto os alemães tinham mais de 3.000 aviões 

em maio de 1940, incluindo 400 bombardeiros de mergulho, a França dispunha de cerca 

de 1.200 e não possuía nenhum avião análogo ao Stuka, evidenciando o atraso das 

doutrinas francesas nas concepções sobre emprego combinado de forças terrestres com 

o poder aéreo (ibidem, p. 21).  

 Deste modo, pode-se afirmar que as causas do enorme desequilíbrio culminante 

no sucesso alemão podem ser atribuídas ao fracasso francês em adaptar suas doutrinas 

às inovações daqueles tempos. 

 

De modo geral, os chefes militares franceses viveram por muito tempo 

apegados a velhos conceitos e métodos, ignorando a revolução que se 

desenvolvia na Alemanha da arte de guerrear, revolução que a tornou muito 

rápida e muito móvel. Diante de um vizinho tradicionalmente hostil e muito 

mais forte, o comando militar francês preocupou-se perigosamente com a 

defesa. À parte breve período, um pouco antes e durante o início da Primeira 

Guerra Mundial, quando se reviveram técnicas ofensivas, assim mesmo já 

muito ultrapassadas, os franceses não se preocuparam senão com a defesa, 

desde a derrota experimentada na guerra que sustentaram com a Prússia, em 

1870. E o ideal era, ledo engano, uma defesa estática e linear, fossem as 
trincheiras da Primeira Guerra ou, mais tarde, a “Linha Maginot”. Somente 

quando a campanha ocidental estava virtualmente perdida é que se ensaiou 

uma tentativa séria de estabelecer uma defesa em profundidade (...) (Hart 

apud Williams, 1974, p. 154). 

 

 Por fim, ainda sobre os problemas da orientação francesa, Hart (1974) aponta 

que outra razão para o desastre da França foi a preocupação do Estado Maior francês em 
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montar contra-ataques pesados em cada ponto onde os alemães ameaçavam a linha de 

frente. Como as forças francesas eram lentas no processo de deslocamento e reunião das 

tropas nos flancos a serem assaltados, as forças alemãs acabavam cruzando suas linhas 

de defesa nesse ínterim, as pegando pela retaguarda antes que sequer se encontrassem 

organizadas para o combate. “O Estado Maior francês se concentrava em obedecer a 

uma velha teoria ofensiva, independente do que estivesse acontecendo na prática” (Hart 

apud Williams, 1974, p. 7). 

 

1.2.3. Barbarossa: a Blitzkrieg mais audaciosa 

 

 A Operação Barbarossa foi o desfecho da “era de ouro” das blitzkriegs. Teve 

início no dia 22 de junho de 1941, e os alemães começaram o seu avanço encontrando 

pouca resistência preparada, não obstante a resistência férrea de muitas unidades russas 

que, pegas de surpresa, lutavam desesperadamente enquanto eram cercadas.  

O plano alemão funcionou muito bem durante esses primeiros estágios da 

operação, enquanto as tropas russas, em sua maioria, resistiam fixas ao terreno, 

reticentes em promoverem retiradas e sofrerem o tipo de punição característica aplicada 

aos acusados de covardia na Rússia de Stálin.   

 Isso era exatamente o que os alemães precisavam. A esta altura da guerra, as 

intenções alemãs não deveriam mais constituir surpresa alguma para os soviéticos. No 

entanto, estes pareciam agir exatamente como as vítimas anteriores da Blitzkrieg.  

 A Wehrmacht intencionava cercar o grosso das forças soviéticas e destruí-las o 

mais perto possível da fronteira. O OKH temia, desde o início, que os russos se 

retirassem, o que legaria aos alemães a mesma experiência enfrentada por Napoleão em 

1812, ou seja: ser tragada para a batalha dentro da imensidão da Rússia, onde as 

dificuldades de abastecimento poderiam fazer diferença a favor dos defensores.  

 Nas primeiras semanas, muitas unidades soviéticas foram ultrapassadas pelas 

forças blindadas alemãs e, em seguida, cercadas pela infantaria. No entanto, na medida 

em que os alemães avançavam em território russo, a tarefa de cobertura legada à 

infantaria se tornava mais difícil e cada vez mais unidades soviéticas conseguiam 

escapar ao cerco, causando preocupação no Estado Maior alemão. 
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Apesar de mal treinados e mal organizados, a resistência dos soldados soviéticos 

acentuava-se a cada dia e inúmeros contra-ataques foram organizados contra os 

alemães. Mas a maioria dessas iniciativas se mostrou infrutífera em razão da confusão e 

despreparo do sistema defensivo nessas primeiras fases da batalha.  

 

Sem comunicação eficaz, cobertura aérea, apoio logístico e suficientes 

tanques modernos, esse esforço foi condenado ao fracasso desde o início. Os 

comandantes soviéticos se defrontaram com a resposta alemã padrão aos 

contra-ataques mecanizados; as unidades alemãs de vanguarda recuaram 

rapidamente, atraindo os tanques inimigos para a mira de canhões antitanque 
que sempre seguiam imediatamente atrás da vanguarda (Glanz; House, 2009, 

p. 72). 

 

 Assim, com pouca dificuldade, os alemães prosseguiam e a primeira fase da 

campanha terminou com um sucesso praticamente absoluto. A Luftwaffe destruiu 

grande quantidade de aviões da Força Aérea Vermelha em terra.25 

No início de julho teve início o avanço para Smolensk, estágio preliminar do 

ataque contra Moscou, objetivo principal do esforço central, liderado pelo Marechal de 

Campo Fedor von Bock. O avanço foi primeiramente organizado como uma operação 

blindada, com o 2º Panzergruppe,26 de Guderian, em marcha pela principal rodovia 

Minsk-Smolensk. No dia 10 de julho, uma semana depois de iniciada a operação, 

Guderian conseguiu alcançar seus objetivos. 

Ao saber da queda de Smolensk, o Alto Comando Soviético chegou a discutir 

sobre a possibilidade de rendição. Segundo Lukacs (2006, p. 106-107), o temido Beria, 

Chefe da NKVD, chegou a iniciar conversas com Ivan Stamenov, ministro búlgaro em 

Moscou, a fim de sondar os alemães quanto aos termos de uma rendição. O fracasso das 

suas defesas avançadas havia gerado entre Stálin e a liderança russa momentos de 

notável derrotismo. Além de incontáveis fuzilamentos, inclusive de generais, Stálin e o 

STAVKA27 estabeleceram, a 10 de julho, uma nova estrutura de comando, que surtiu 

pouco efeito imediato.  

                                                           
25

 A infeliz ordem de Stálin, anterior ao ataque, para que suas tropas não ameaçassem de nenhuma forma 

as incursões aéreas alemãs sobre o território soviético em muito contribuiu para esse enorme massacre da 

Força Aérea Vermelha. Mais de 1.200 aviões russos foram destruídos já no primeiro dia de ataque 

(Lukacs, 1976, p. 185). 
26

 Grupo blindado. 
27

 O STAVKA, chefiado por Stálin, era o órgão soviético análogo ao OKW. 
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Em meados desse mês, as baixas russas haviam atingido proporções espantosas. 

Mais de 3.000 aviões destruídos; das 164 divisões identificadas, o Estado Maior alemão 

afirmava ter destruído 89. Apenas na batalha do bolsão de Smolensk, as forças de Bock 

fizeram mais de 310.000 prisioneiros, tomando 3.200 tanques e 3.100 canhões, 

aproximadamente. O total de baixas do Exército Vermelho, desde junho, passava de três 

milhões de homens (Gibelli, 1966, Vol. II, p. 20). 

 No dia 8 de julho, Hitler falou ao OKH sobre sua preferência em capturar a 

Ucrânia em lugar de Moscou, em função dos resultados econômicos consequentes a tal 

êxito, e provocou muita polêmica entre seus comandantes (Hart, 1973, p. 228. Kershaw, 

2007, p. 348-351).
28

 A esta altura, Von Bock ainda estava a 350 quilômetros da capital 

russa. Os comandantes alemães começavam a sentir que a destruição do Exército 

soviético estava se tornando tarefa mais complicada do que se imaginava. Os alemães 

aproximavam-se cada vez mais do ponto culminante de seu ataque.  

Agora, o Exército alemão iria engajar-se em grandes batalhas ao sul e cercar a 

cidade de Leningrado, ao norte. O rebatizado 2º Panzerarmee29
 (antigo panzegruppe – 

Guderian fora então promovido a Comandante de Exército), avançou profundamente na 

Ucrânia para realizar operações que fariam história como alguns dos maiores feitos 

militares de todos os tempos – embora fossem pouco conclusivos para com os objetivos 

da campanha, já que as tropas alemãs estavam exaurindo-se e atrasando o ataque contra 

Moscou.  

A conquista da Ucrânia foi empreendida com enorme sucesso. O Grupo de 

Exércitos de Von Rundstedt realizou a captura histórica de quase 665.000 prisioneiros 

nas operações de combate ao redor da capital ucraniana. “A União Soviética estava à 

beira de um colapso” (Lukacs, 1976, p. 169). As forças alemãs estavam, finalmente, 

posicionadas contra Moscou. Faltava pouco mais de um mês para o inverno, e o 

desgaste material e físico das forças alemãs atingia níveis que desafiavam sua renomada 

capacidade operacional. Como logo perceberam os comandantes, a União Soviética não 

fora liquidada pelas grandes batalhas até então travadas, e contingentes da Sibéria 

                                                           
28

 Os principais generais envolvidos nas operações dos três grupos de exércitos reagiram com 

preocupação a esta ordem, que resultaria em grande perda de tempo na captura de Moscou. Muitas 

discussões foram travadas entre Hitler, o Estado Maior do Exército e os comandantes na Rússia. Os 

generais empenhados na frente foram todos unânimes em afirmar a importância de se marchar contra 

Moscou o quanto antes, a fim de precipitar uma batalha final contra as forças russas, mas nenhum deles 

conseguiu, ao final, persuadir Hitler (Lukacs, 1976, p. 173). 
29

 2º Exército Blindado. 
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estavam sendo deslocados para Moscou devidamente equipados e especializados no tipo 

de combate a ser travado.  

Com sua capacidade operacional reduzida drasticamente pelo desgaste 

provocado por uma campanha sem foco, com desvios de objetivo que representavam 

centenas de quilômetros a serem marchados por homens, animais e viaturas, o Exército 

alemão rumou para Moscou. Mas a melhor oportunidade havia passado e o mundo 

lucrou com essa primeira e decisiva derrota de Hitler.  

 A Operação Barbarossa foi uma das operações mais ousadas da História Militar, 

talvez mesmo a mais ousada. Dividido em três frentes, o Exército alemão invadiu a 

União Soviética, detentora de um imenso exército, sendo considerada por muitos, até 

meados da década de trinta (antes dos expurgos), como a maior potência militar do 

mundo. Certamente, o Exército soviético contava com os maiores efetivos em homens, 

armas e equipamentos, números incomparáveis aos das demais potências. Detentora de 

uma reserva humana gigantesca, aliada a uma grande capacidade industrial, o potencial 

de mobilização soviético constituía a mais séria ameaça a qualquer plano de invasão, 

como a História atestaria poucos meses após o ataque de Hitler. 

 Apesar da incrível capacidade militar do Exército alemão, deve-se pontuar que a 

conquista da URSS em muito diferia das campanhas até então empreendidas pela 

Wehrmacht. Marcado por imensidões, condições ruins de mobilidade e clima com duas 

estações terríveis para o invasor, o território russo parece naturalmente aliado de seus 

defensores. Sua vastidão, ao mesmo tempo em que oferece muito espaço para 

manobras, nega aos invasores obstáculos naturais contra os quais possam encurralar e 

destruir as forças defensoras (como os alemães fizeram, um ano antes, com os Aliados 

na Mancha). Não obstante tantas dificuldades, a extrema diferença de qualidade técnica, 

tática e operacional entre alemães e soviéticos era capaz de decidir a campanha em 

favor de Hitler (Stolfi, 1992, p. 45). 

 O caso é que os sucessos arrebatadores nos anos anteriores encheram o Exército 

alemão de otimismo. Os comandantes alemães, em diversos níveis, ainda que 

preocupados com a missão titânica que tinham pela frente, apostavam na vitória, 

amparados pelos louros da Blitzkrieg contrapostos aos pontos fracos do Exército 

Vermelho, abundantes naquele momento particular. Os expurgos levados a cabo por 
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Stálin no final da década de trinta, somados à atuação pífia na Finlândia, levaram muitos 

analistas a creditarem extrema debilidade às forças soviéticas.  

 Mas, apesar de enfraquecido, o Exército Vermelho ainda detinha potenciais 

inestimáveis de recuperação, o que tornava a tarefa alemã bastante complexa. Corre 

debate na literatura até os dias presentes sobre as razões da derrota de Hitler, creditada 

por muitos a erros na direção da campanha e, por outros, às capacidades soviéticas de 

resistência e recuperação, além dos fatores geopolíticos que favorecem demasiadamente 

a defesa naquele teatro.  

 Porém, cumpre destacar o feito notável que o Exército alemão conseguiu 

naquela campanha. Mesmo com muitas falhas operacionais, baseadas principalmente 

em erros grosseiros de estimativas de sua Inteligência, a Operação Barbarossa foi uma 

Blitzkrieg em escala até então inédita, e testou as doutrinas operacionais alemãs até o 

limite. Clausewitz afirma que na guerra o fundamental é a derrota do inimigo, mediante 

a sua incapacitação para lutar. A captura da Ucrânia, repleta de recursos desejados por 

Hitler, mostrar-se-ia efêmera com o passar do tempo, uma vez que não tardaria muito 

para o poderio humano e industrial da URSS pesarem decisivamente na balança da 

guerra. Mas seria incorreto não ressaltar a enormidade daquele feito. Na Blitzkrieg pela 

conquista do sul da URSS a Wehrmacht lançou mão de sua última energia, de suas 

últimas forças. Foi a última Blitzkrieg. Apesar de mal sucedida ao final, com o malogro 

diante de Moscou, a campanha alemã na Rússia, em 1941, realizou recordes até hoje 

impressionantes na história das guerras, e, para muitos, uma vitória alemã foi dada 

como certa. 

 A Operação Barbarossa encerrou um importante capítulo da história militar, e 

seu desfecho, segundo historiadores como John Lukacs e Ian Kershaw, foi o ponto de 

inflexão da Segunda Guerra Mundial. Não restam dúvidas que, em suas fases iniciais, o 

Exército Vermelho parecia enfrentar a derrota iminente. 

 A Barbarossa foi o laboratório mais inóspito para a Blitzkrieg e elevou as 

capacidades táticas e operacionais da doutrina alemã até o limite. Observadores 

militares procuraram tirar valiosos ensinamentos das impressionantes manobras 

executadas pela Wehrmacht na imensidão das estepes russas. Seu impacto foi, desta 

feita, imenso nas instituições militares em todo o mundo, dentre as quais destacaremos 

aqui o Exército brasileiro.  
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CAPÍTULO II: O EXÉRCITO BRASILEIRO EM FACE DA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL 

 

 O presente capítulo tem por finalidade discutir as circunstâncias nas quais se 

encontrava a instituição militar brasileira em face do conflito mundial iniciado em 

setembro de 1939. A compreensão do contexto histórico do Exército brasileiro se faz 

necessária para a análise e interpretação do debate entre a intelectualidade da instituição 

referente ao problema da Blitzkrieg, tema do próximo capítulo. 

 O objetivo principal consiste em traçar um quadro que permita a compreensão 

das condições gerais do exército em 1939, através da análise do processo de 

modernização idealizado desde fins do século XIX e efetivamente iniciado após a 

Primeira Guerra Mundial, em meio a muitas disputas internas à organização, bem como 

em meio àquilo que Edmundo Campos Coelho (1976) chamou de “busca pela 

identidade”.  

 A análise do processo de desenvolvimento e modernização da organização 

militar brasileira será abordada segundo recorte que vai da Primeira República ao 

Estado Novo, governo durante o qual tem início o segundo grande conflito mundial. 

Será dado enfoque aos aspectos organizacionais que fundamentaram as intensas 

demandas internas pela modernização, principalmente após a debilidade demonstrada 

em Canudos e noutras campanhas; serão também, de forma breve, abordadas as 

experiências emuladoras junto à Alemanha e à França, que em muito impactaram a 

mentalidade de toda uma geração do corpo de oficiais; e será analisado o conjunto de 

ideologias intervencionistas que culminaram com o fenômeno do Tenentismo, e que 

acabaria por acarretar em uma clivagem no seio da instituição. 

 Além disso, cumpre, ao final do capítulo, tecer breve abordagem sobre a 

inserção do país no cenário internacional a partir de suas relações comerciais e políticas 

com a Europa e os Estados Unidos, dentro das quais o governo brasileiro almejava 

recursos para a industrialização e modernização das forças armadas. Ao final da década 

de 1930 o país encontrava-se em processo de alinhamento às potências aliadas, tragado 

pela dinâmica da conjuntura internacional, e faria da importância de seu território para a 

estratégia aliada na primeira metade da Segunda Guerra Mundial um fator de barganha 



75 
 

fundamental para a conquista da Usina Siderúrgica de Volta Redonda e para a aquisição 

de equipamento novo para as forças armadas. 

  

2.1. Desafios à modernização: o Exército na virada do século XIX para o XX 

  

 Segundo Coelho (1976, p. 27), o Exército brasileiro teve muitos problemas para 

achar o seu lugar na sociedade brasileira até 1930. A partir desta data, o vitorioso da 

Revolução de 1930 e agora presidente do Brasil, Getúlio Vargas, proporcionou às forças 

armadas papel de destaque no aparelho do Estado em troca do importante apoio dos 

militares ao seu governo. Cumpre lembrar que o Exército ocupara, ao longo das décadas 

anteriores, posição delicada no aparelho estatal, isolado de uma função orgânica ao 

Estado e, ao mesmo tempo, desprestigiado perante a sociedade (ibidem, p. 27).  

 Em meio à forte estrutura oligárquica do Brasil, o governo federal encontrava 

sérias dificuldades para obter a centralização do poder, disperso entre elites regionais 

acostumadas, desde os tempos coloniais, ao uso de milícias para bancarem suas disputas 

pelos poderes locais. Em uma conjuntura política e social desta natureza, qualquer 

política nacional encontrava barreiras para sua implementação, e o Exército seria, por 

muito tempo, encarado como ameaça aos mandatários locais. “Órfão”, desta feita, tanto 

do Estado (que não deixou claramente definido o papel da força militar enquanto 

instrumento político) quanto da sociedade (que não tinha grande identificação com a 

organização militar), a força militar fechou-se e definiu sua própria mentalidade, agenda 

e sentido de “missão” (Coelho, 1976, p. 28-35). Esse problema político foi importante 

na constituição militar brasileira. O afastamento entre o Estado e esta organização 

(onde, em última instância, repousa a defesa do primeiro) acabou por fomentar 

problemas estruturais para o seu desenvolvimento.  

 O principal obstáculo ao pleno desenvolvimento de um exército moderno e 

profissional no Brasil era a falta de interesse por parte das elites políticas em fomentar o 

fortalecimento de uma força militar que aumentaria o poder do governo federal, o que, 

no jogo entre este último e as elites estaduais, significaria o enfraquecimento da 

influência das elites locais nos aparelhos do Estado, além da perda de poder de suas 

forças policiais, que eram, muitas vezes, mais organizadas, numerosas e melhor 
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treinadas que o Exército (Campos, 2011, p. 54), sendo os exemplos mais notáveis as 

polícias de São Paulo e Minas Gerais.    

 Essa situação, na primeira metade do século XX, ainda era agravada pela 

condição do país no sistema internacional, onde ocupava posição absolutamente 

periférica. Economicamente, o país era uma “grande fazenda” e carecia de parque 

industrial, o que legava às forças armadas problemas estruturais e materiais que 

consistiam em intransponível empecilho ao seu pleno desenvolvimento, uma vez que se 

dependia da importação até para os mais básicos armamentos e materiais bélicos. Além 

disso, como salienta McCann: 

 

Não havia uma economia nacional integrada; o que havia eram economias 

regionais, cada qual exportando seus principais produtos para mercados 

europeus e norte-americanos. A carência de sistemas de transportes inter-

regionais tolhia a integração econômica interna, a coesão política e a 

eficiência militar. Cada região funcionava em ritmo próprio (McCann, 2009, 

p. 103).  

 

 Na prática, o Brasil tinha nas oligarquias estaduais o seu verdadeiro centro de 

poder, o que acarretou muitos problemas para qualquer política nacional, inclusive a 

militar. Temerosos em perderem seus poderes locais, os grandes proprietários buscaram, 

por meio de sua vasta influência nos círculos políticos, evitar ao máximo a efetiva 

centralização do poder. Isso significava, dentre outras coisas, retardar ou impedir o 

fortalecimento do Exército, que significaria a diminuição de seus poderes regionais. 

Desta forma, a organização militar brasileira, lutando por sua institucionalização e 

modernização, enfrentava barreiras sociais forjadas na estrutura de poder oligárquica, 

marcante no Brasil. 

 

O que Huntington chamou de política de erradicação
30

 descreve com 

propriedade as atitudes básicas e o comportamento da elite política civil 

brasileira com relação ao Exército até a revolução de 1930. A forma 
particularmente violenta de que se revestiu esta política durante o primeiro 

Império apenas acentua a natureza mais dissimulada de suas manifestações 

no segundo Império e durante a República Velha. Sem perda da eficácia, a 

política de erradicação evoluiu da hostilidade aberta para as formas mais 

prudentes de marginalização do Exército, no segundo Império, e de 

cooptação da liderança militar, na República Velha (Coelho, 1976, p. 34). 

                                                           
30

 Tal política (de erradicação) consiste em subjugar a força militar ao papel de vassalagem aos interesses 

das elites dominantes, rejeitando a existência de um exército permanente e soberano no exercício do 

monopólio da força armada (Coelho, 1976). 
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 As raízes históricas desse problema não são difíceis de encontrar. A transição do 

Império português para o Império do Brasil legou o problema da continuidade das 

estruturas políticas e militares, que não gozavam da simpatia da população pelo papel 

desempenhado no período colonial. Segundo Coelho, as elites sempre apostaram em 

forças privadas para a defesa de seus interesses, situação que até meados da primeira 

metade do século XX consistia em grave problema ao desenvolvimento do Exército, 

visto que seu papel institucional ainda não estava devidamente definido para o governo 

e para a sociedade (Coelho, 1976, p. 34-36).  

 Com tantos problemas, o Exército brasileiro estava muito distante dos seus 

congêneres mais desenvolvidos. Sua experiência de combate, a despeito de ter lutado a 

Guerra do Paraguai (1865-1870), fora forjada, sobretudo, na atuação interna em 

repressão a revoltas e na consolidação da República, principalmente durante os 

chamados anos da “República da Espada”, primeira fase da República brasileira, que 

teve os generais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto como presidentes.  

  

2.1.1 Da República da Espada à República Velha 

 

Os militares haviam deposto a monarquia com um misto de idealismo 

republicano fundamentado nos ideais positivistas de Benjamin Constant, muito 

influentes naquela época, e (principalmente) motivados pela necessidade de defesa da 

instituição militar. O desprestígio do Exército e os constantes ataques, por parte das 

elites, contra oficiais militares, em pleno congresso nacional, levaram a situação a 

conflitos intestinos. As elites políticas demonstravam grande rejeição à instituição 

militar. A chamada “questão militar”
31

 gerou no oficialato brasileiro enorme 

insatisfação, culminando no episódio das cartas de Deodoro ao Imperador D. Pedro II, 

solicitando medidas em desagravo às críticas sofridas pelos militares por membros do 

                                                           
31

A Questão Militar foi uma sucessão de conflitos entre 1884 e 1887, suscitados por embates entre 

oficiais do Exército e a monarquia, conduzindo a uma grave crise política que culminou com o 

fortalecimento da campanha republicana. Segundo McCann, “a alienação entre o Exército e o sistema 

político vigente acirrou-se com a questão militar da década de 1880, quando oficiais foram punidos por 

fazer críticas ao governo em público. Em 1886 e 1887 oficiais de diferentes afiliações políticas haviam-se 

unido em defesa de interesses do Exército, os quais, a seu ver, estavam sendo ameaçados pelas 

penalidades impostas a seus colegas que haviam ousado manifestar-se.” (McCann, 2009, p. 33).   

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1884
http://pt.wikipedia.org/wiki/1887
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
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congresso. A situação escalou para a deposição do diretório do governo e, ao final, da 

própria monarquia.  

 Os anos da República da Espada foram de muita disputa, em contraste com a 

aparente conciliação da transição de 1889. A última década do século XIX foi marcada 

por revoltas militares, dentre as quais a Revolta da Armada e a Revolta Federalista, 

provocadas pelo desentendimento entre Floriano Peixoto, que assumia ares ditatoriais, e 

setores civis e militares adeptos dos ideais republicanos inspirados na Revolução 

Americana (que, diferente da Revolução Francesa, não teve uma fase jacobina). Ambas 

as revoltas acabaram debeladas após intensa guerra civil, juntamente com uma revolta 

de cadetes na Escola da Praia Vermelha, que foi fechada após o incidente (ibidem, p. 

44-52). 

 Depois do governo de Floriano Peixoto, durante os anos da República Velha o 

Exército sofreria tentativas de isolamento por parte do governo federal, agora 

comprometido em preservar o status quo entre as elites estaduais no exercício do poder, 

período que duraria até 1930 e seria marcado por idealizações de mudanças e 

modernização do Exército que, com a Grande Guerra, começariam a encontrar espaço 

para implementação na organização. A guerra na Europa trouxe grande preocupação 

para a elite militar e também para as elites políticas, como jamais antes, pois ficara 

patente a inferioridade do Exército brasileiro em relação ao estado da arte militar 

naquele momento. Além disso, as medidas tomadas por países vizinhos (como 

Argentina e Chile, que se empenhavam em modernizar suas forças armadas recorrendo, 

inclusive, a missões militares estrangeiras), serviram de alerta nos círculos de poder 

brasileiros, que passaram a assumir gradativamente a necessidade de reformas militares. 

 A principal medida a ser tomada era a aproximação entre a organização militar e 

a sociedade civil. Sem a melhora desta relação, não seria possível a realização de um 

Exército nacional profissional e forte, detentor de uma reserva treinada, facilmente 

mobilizável e composta por todos os setores da sociedade. Nas primeiras décadas do 

século XX, esse objetivo estava muito distante da realidade do Exército brasileiro. O 

afastamento entre o Exército e a sociedade tinha sua razão em diversos problemas. O 

principal, provavelmente, era legado pelo alistamento compulsório, que selecionava os 

elementos marginalizados da sociedade, dentre as classes mais baixas, esvaziando de 

qualquer prestígio a carreira do soldado. As relações entre oficiais e praças se davam de 

forma patriarcal, carregadas pelo ranço do período da escravidão. Isso explica as 
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condições oferecidas pelo Exército às praças, traduzidas nos péssimos alojamentos, 

comida, e estrutura em geral, adicionadas de terríveis castigos físicos prescritos nos 

códigos disciplinares.  

 O alistamento dos oficiais, a princípio realizado entre as classes altas, foi 

progressivamente se tornando endógeno, enquanto que as classes mais abastadas se 

voltavam cada vez mais para carreiras civis ou para a Guarda Nacional,
32

 que oferecia o 

prestígio das patentes sem os rigores da caserna. Gradualmente, o corpo de oficiais 

passou a se constituir por herdeiros de militares e indivíduos da classe média, que 

muitas vezes tinham dificuldade de ingressar no mercado de trabalho e viam na 

educação militar uma boa saída (Carvalho, 2005, p. 17. McCann, 2009, p. 120). 

 

2.1.1.1 Canudos 

 

 Os problemas do Exército ficaram bem evidentes durante a repressão ao arraial 

sertanejo de Canudos (1897). Os soldados brasileiros, grande parte recrutada à força, 

penaram nas condições do sertão, sujeitos aos problemas logísticos e toda sorte de 

fricção legada pela inexistência de planos eficazes de mobilização. O Exército não 

dispunha de serviços de logística eficientes para abastecimento e transporte, e assim, a 

operação contra Canudos foi posta em prática em meio a improvisos (McCann, 2009). 

Não havia planos de abastecimento, ficando o mesmo a cargo da economia local, o que 

diversas vezes resultava em saques e violência. Para agravar a situação, denúncias de 

corrupção abalavam o já cambaleante moral da tropa: enquanto os soldados passavam 

fome, havia denúncias contra oficiais que estocavam mantimentos. Tecnicamente, 

ainda, as tropas eram desprovidas de treinamento de tiro ao alvo e manobras, o que teve 

resultados desastrosos nos combates.  

 Assim, foram necessárias quatro investidas contra a comunidade, defendida por 

homens carentes de qualquer treinamento profissional e desprovidos de artilharia, 

armados apenas com fuzis e a força da vontade. Ao final, o Exército precisou dispor de 

mais de 10 mil soldados para subjugar Canudos e assimilou algumas lições, como, por 

exemplo, a importância das técnicas de tiro da infantaria e da artilharia, que, bem 

                                                           
32

 A Guarda Nacional foi uma força paramilitar organizada legalmente no Brasil durante o período 

regencial. Existiu entre 1831 e 1922.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_paramilitar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_regencial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_regencial
http://pt.wikipedia.org/wiki/1922


80 
 

aplicadas, são capazes de sobrepujar tropas numericamente superiores (McCann, 2009, 

p. 83). Emergiu grande preocupação com o estado da situação militar, reforçando a 

necessidade de reformas profundas nas condições de aquartelamento, treinamento, 

equipamento, instrução dos oficiais e planejamento.  

 Havia, ainda, o problema da educação militar. A instituição carecia de formação 

capaz de proporcionar quadros profissionais e tinha mais cadeiras civis do que militares.  

 

Era uma formação voltada mais para a construção do Brasil do que para sua 

defesa. Tinha mais características de um programa de estudo civil do que 

militar, o chamado fenômeno do bacharelismo. A educação militar era 

menosprezada. O próprio Exército não realizava manobras desde 1880, e os 

praças e oficiais raramente faziam treinamento de tiro ao alvo. (McCann, 

2009, p. 41) 

 

 Disso resultava que os oficiais tinham pouco ou nenhum interesse nos 

fundamentos da carreira militar, tornando-se burocratas e bacharéis, e não soldados 

profissionais. A educação militar consiste em transformar um indivíduo civil em militar. 

Isso requer incutir os valores da hierarquia e disciplina não pelo medo da punição e dos 

castigos, severos àquela época dentro da caserna, mas pela identificação visceral entre o 

indivíduo e sua unidade, entre o indivíduo e seus companheiros, forjando o “espírito de 

corpo”. Para tanto, fazia-se necessária uma reforma ampla da educação militar, a fim de 

proporcionar a formação de oficiais aptos para instruir e capazes de liderar.  

 Diante da gravidade da situação, ainda no final do século XIX, o Ministro da 

Guerra, João Nepomuceno de Medeiros Mallet (1898-1902), tentou reestruturar o 

Exército. Sua intenção era desenvolver doutrina operacional a partir da observação das 

experiências em andamento no exterior, principalmente no tocante ao desenvolvimento 

técnico dos exércitos, valorizando as instruções práticas em detrimento do 

conhecimento teórico e instituir manobras regulares para melhorar o nível tático das 

unidades. Mallet pretendia substituir a orientação acadêmica então vigente por uma 

estrutura de ensino que priorizasse a formação técnica e operacional em cada arma. 

Além disso, suas reformas prescreviam a organização das unidades em distritos e 

regiões militares com o propósito de facilitar a administração e a organização das 

unidades no sistema ternário (três pelotões por companhia, três companhias por 

batalhão, três batalhões por regimento e assim por diante) seguindo o modelo adotado 

por França, Alemanha e Argentina, dentre outros países. (Campos, 2011, p. 52. 
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McCann, 2009, p. 108-110). As reformas do Ministro Mallet, porém, não foram adiante, 

em função do despreparo do Estado Maior (recém criado) naquela ocasião. 

 Seria somente a partir do período do Marechal Hermes da Fonseca à frente do 

Ministério da Guerra (1906-1909) que o Exército sofreria impactos relevantes de 

modernização. A Lei do Sorteio Militar (aprovada em 1908), a instituição de grandes 

manobras, a criação de clubes de tiro (que propagavam o interesse de jovens de todas as 

classes pelas artes militares) e a decisão (por sugestão do Barão do Rio Branco, então 

Ministro das Relações Exteriores) pelo envio de oficiais ao exterior para estagiarem em 

exércitos modernos constituíram importantes marcos transformadores (Carvalho, 2005, 

p. 23. McCann, 2009, p. 138-139). Foi nesse contexto que surgiu a primeira experiência 

de emulação modernizadora do Exército, com os “Jovens Turcos”, analisada mais à 

frente.    

 Entretanto, pouco se concretizou até a Primeira Guerra. Problemas financeiros 

agravaram ainda mais a já habitual falta de recursos para o Exército. Ademais, a cultura 

organizacional militar brasileira parecia não favorecer a continuidade das políticas. 

Segundo McCann (2009, p. 144): “a descontinuidade, com novas reformas sendo 

propostas antes de as antigas terem sido efetivamente implementadas, era uma 

característica do Exército brasileiro.”  

 Somente a partir da Primeira Guerra Mundial foram implementadas medidas 

para a modernização. Com a experiência dos “Jovens Turcos” o processo ganharia 

impulso, e com o fim da Guarda Nacional (vista pelos militares como grande empecilho 

para a consolidação do monopólio do Exército brasileiro sobre a defesa), estariam 

consolidadas as bases para as transformações necessárias ao Exército. O fim da Guarda 

Nacional proporcionou alguma paz dentro dos quartéis ao eliminar a principal ameaça 

interna ao Exército, embora as forças estaduais continuassem representando um grande 

perigo. 

 Deste modo, o Exército brasileiro estava, no começo do século XX, marcado por 

algumas características que, nas palavras de Alves (2007, p. 57), o assemelhava mais “a 

uma força militar dos tempos coloniais do que a qualquer congênere de países tocados 

pela Revolução Industrial.” Dentre estas características destacam-se: a indefinição 
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quanto a sua missão;
33

 os legados da educação positivista, focada em disciplinas civis (o 

fenômeno do “bacharelismo”, nocivo à profissionalização militar); treinamento 

deficiente, carente de manobras e com raras execuções de tiro; ausência de um sistema 

de promoções, sendo as mesmas reféns de influências políticas; o serviço militar 

obrigatório inexistia, mesmo após a implementação legal, quando teve sua aplicação 

dificultada por fatores políticos e sociais muito complexos para serem solucionados por 

mera ação legal; a disciplina era baseada em severos castigos físicos, herança das 

relações escravocratas; e a organização carecia de serviços logísticos e de Estado Maior 

eficientes, como ficou evidente nas campanhas de Canudos e do Contestado (Campos, 

2011, p. 51). 

 As forças armadas estiveram, assim, voltadas, durante o período analisado, para 

a política interna, como consequência do duplo isolamento da corporação militar, 

discutido acima. Isoladas do Estado e da sociedade, foi consequência natural a sua 

transformação em poderoso ator político, com fortes resultados para a vida política do 

país.   

 Em sua luta (primeiro pela própria preservação nos tempos do Império e, depois, 

pela institucionalização durante a República), o Exército buscou maior coesão e 

centralização do comando, proporcionados também pelo estabelecimento e 

disseminação de uma ideologia (que durante a década de vinte irá se basear no 

anticomunismo, que ganharia ainda mais força durante o governo de Getúlio Vargas) e 

de uma política institucional, a “política do Exército”, nas palavras do general Góes 

Monteiro (Carvalho, 2005, p. 106), acarretando em intensas disputas internas que 

atrasavam a necessária reorganização e a modernização tecnológica.  

 O corpo de oficiais do Exército brasileiro vinha dividido em duas tendências 

principais, desde princípios do século XX: uma preocupada com a participação política 

dos militares na sociedade; outra direcionada para a profissionalização. A primeira era 

composta, sobretudo, por oficiais do velho escalão, herdeiros da Guerra do Paraguai (os 

“tarimbeiros”), ao passo que a segunda se constituía de jovens oficiais influenciados por 

modelos estrangeiros, notadamente o alemão e o francês, em circunstâncias que serão 

analisadas a seguir.  

 

                                                           
33

 O Artigo 14 da Constituição Federal de 1891 previa que as Forças Armadas eram instituições 

permanentes, e a elas cabia a defesa da pátria no exterior e a manutenção das leis dentro do país. 
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2.2. Experiências de emulação do exterior 

 

 Carente de estruturas modernas, o Exército brasileiro (apoiado por iniciativas 

políticas que se destacam em meio à apatia habitual do Estado brasileiro para com os 

problemas de sua instituição militar até meados da primeira metade do século XX) 

realizou aproximações com duas das forças militares mais importantes e renomadas do 

mundo, consideradas modelos de excelência militar. As experiências dos “jovens 

turcos” e da Missão Militar Francesa proporcionaram novos horizontes para a formação 

de um corpo de oficiais profissional.  

 

2.2.1. Os “Jovens Turcos” 

  

 Apelidados de “jovens turcos” ironicamente em referência aos reformadores 

militares de Mustafá Kamel, que modernizaram o Exército turco sob orientação alemã, 

esses oficiais brasileiros passaram dois anos na Alemanha, divididos em três turmas, em 

1906, 1908 e 1910 (Carvalho, 2005, p. 27). Após o intercâmbio no Exército alemão, 

esses jovens oficiais retornaram decididos a modernizar o Exército brasileiro mediante a 

incorporação de características observadas no modelo germânico, então considerado um 

dos Exércitos mais modernos e competentes do mundo, dotado do corpo de oficiais tido 

como o mais profissional desde os tempos de Bismarck. 

 O primeiro passo nessa direção foi a criação da revista A Defesa Nacional, em 

1913, dedicada a difundir o modelo alemão por meio de traduções de artigos e 

regulamentos do Exército alemão, oferecendo conteúdo completamente técnico, dentro 

da mais estrita concepção de força militar profissional, isolada de discussões políticas. 

Neste intento, os “turcos” tiveram o apoio de oficiais que, embora não tenham ido à 

Alemanha, eram simpáticos ao modelo de profissionalização proposto a partir da 

influência alemã. 

 No entanto, o grupo enfrentou sérias dificuldades no começo das atividades da 

publicação. Apesar do apoio de alguns (poucos) oficiais superiores, incluindo o General 

Caetano de Faria (ministro da guerra entre novembro de 1914 e novembro de 1918), os 

jovens e inovadores oficiais sofreram enorme resistência da maioria do corpo de oficiais 
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ao ameaçarem a estrutura hierárquica e funcional do Exército com suas propostas. Tal 

resistência chegou mesmo à prisão de alguns deles após criticarem tecnicamente 

manobras realizadas por um regimento do Rio de Janeiro (Louro, 2011, p. 64).  

 A partir da influência dos “jovens turcos”, aos poucos o Exército foi sofrendo 

reformas rumo à modernização. Em 1911 foi fundada a Escola de Realengo, cujo ensino 

e disciplina eram de caráter militar (diferentemente de sua antecessora, a Escola da 

Praia Vermelha, cujo ensino estava mais voltado para o bacharelado sob influências do 

Positivismo). 

 Seria, no entanto, somente com a Primeira Guerra Mundial que haveria vontade 

política suficiente para consumar ímpetos modernizadores dentro do Exército. A guerra 

entre as potências europeias colocou em evidência a defasagem militar brasileira, 

desobstruindo o caminho para a influência dos oficiais de mentalidade mais inovadora. 

 

2.2.2. Missão Militar Francesa 

 

 Como afirma McCann (2007, p.41), a educação militar no Brasil antes da 

Missão Militar Francesa era “um tipo de educação que produzia escritores, burocratas e 

políticos, mas não comandantes de campanha competentes.” Como já foi pontuado, o 

ensino do Exército era mais voltado para as ciências humanas do que para a ciência e a 

arte militar. Contra essa corrente remavam – a partir de 1906-1910 –, isolados, os 

jovens oficiais batizados pela experiência junto ao Exército alemão. 

 A influência alemã, todavia, foi contida pouco antes da Primeira Guerra Mundial 

por influência da elite paulista, alinhada aos franceses. Desde antes do conflito, por 

insistência de oficiais inovadores – muitos dos quais eram “jovens turcos” –, o governo 

brasileiro vinha estudando a possibilidade de receber uma missão militar estrangeira, de 

preferência, alemã, em razão da afinidade do presidente Hermes da Fonseca com os 

germânicos e em decorrência da experiência dos “turcos”. Mas, com a influência 

paulista (que logrou aproximar o presidente e os adidos franceses) e a guerra – na qual a 

posição política brasileira já estava alinhada aos interesses dos EUA –, essa opção foi 

desgastando-se politicamente, até sua completa inviabilização pela derrota da Alemanha 

em 1918. Além disso, vale notar que durante o conflito, em decorrência da afinidade da 

missão francesa junto à polícia de São Paulo, houve outra experiência de intercâmbio no 
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exterior para oficiais brasileiros, desta vez na França, com intuito de realizarem 

observações e estudos em meio às experiências dos combates. Encabeçada pelo General 

Napoleão Aché, a missão brasileira (então apelidada de “Missão Aché”) marca 

importante momento dos primórdios da influência francesa no Exército brasileiro 

(Louro, 2011, p. 64-65. McCann, 2009, p. 145-147). 

 Com isso, a França se tornaria o país escolhido não apenas por ser considerado, 

àquela época, modelo em excelência militar, mas também, devido ao legado dessas 

experiências. Foi acordado o envio de uma missão militar de instrução para fins de 

modernização e adestramento do Exército brasileiro no que havia de mais recente em 

matéria de doutrina e tecnologia militar. A observação da Primeira Guerra Mundial de 

perto por adidos brasileiros havia ocasionado grande consternação no meio militar do 

país em razão do abismo que separava a força militar brasileira de suas semelhantes na 

Europa. Até esse momento, o positivismo marcara a história doutrinária do Exército 

desde o período imperial, passando pela Primeira República. Seria somente com a 

chegada dos franceses que o ensino profissionalizante passaria a ser ministrado nas 

academias e escolas e o conceito de soldado-cidadão cederia espaço ao conceito de 

soldado-profissional. 

 Assim, em 1921, sob o comando do General Maurice Gamelin, teve início a 

Missão Militar Francesa de Instrução, cujo objetivo principal era a modernização da 

força militar brasileira, mediante, principalmente, reformas no sistema de ensino e 

instrução. O Estado Maior do Exército brasileiro, a esta altura, ainda não havia se 

moldado dentro das características necessárias para o funcionamento de órgão desta 

natureza. A MMF visava instruir o corpo de oficiais brasileiros com vistas a prepará-los 

para exercerem as tarefas de Estado Maior (planejamento, formulação de doutrinas e 

condução da organização militar de forma geral), fomentando o amadurecimento tático, 

estratégico e operacional dentro dos padrões da época. Para isso, foram criadas escolas 

de instrução em diversos níveis para transmitir os conhecimentos legados pela missão 

aos escalões inferiores da hierarquia, e foi instituída a prática de exercícios (manobras) 

anuais para adestrar generais nas práticas operacionais. “Foi na formação de bons 

oficiais de Estado Maior que a missão exerceu seu maior impacto.” (Carvalho, 2005, p. 

28-29. Domingos Neto, 2007, p. 237-241). Os ensinamentos táticos eram repassados e 

gradualmente foi difundida a unidade de doutrina.  



86 
 

 A instrução francesa nas escolas se concentrou no desenvolvimento de tópicos 

como: estratégia e história militar, tática, educação física, cavalaria, transmissões, 

geografia, aeronáutica e armamentos. Foi nesse contexto que as primeiras doutrinas de 

emprego do Exército foram desenvolvidas, conjuntamente, entre oficiais brasileiros e 

franceses (Louro, 2011, p. 65). Na verdade, até a MMF, não havia nenhuma política 

clara de defesa. Havia grande preocupação com a proteção das fronteiras sul e sudoeste, 

mas nenhuma concepção ampla de defesa nacional. Graças à formação de oficiais mais 

competentes, uma concepção de defesa nacional começou a ser delineada pelo Estado 

Maior, orientando as primeiras formulações doutrinárias para o emprego dos meios 

militares. 

 

Foram duas as consequências principais. Para a organização militar, a 

reformulação do Estado Maior significou maior centralização e coesão. As 

atividades militares passaram a ser planejadas e controladas em pormenores 

por um órgão de cúpula. Já em 1920, surgiram o Regulamento Disciplinar do 
Exército (RDE) e o Regulamento para Instrução e Serviços Gerais (RISG). O 

maior controle interno reduziu a probabilidade de quebras de hierarquia pela 

ação de escalões inferiores, como o tenentismo, reforçando o poder político 

da organização. A mudança permitiu ainda uma extraordinária expansão da 

noção do escopo do papel do Exército. A nova concepção de defesa abrangia 

todas as dimensões relevantes da vida nacional, desde a preparação militar 

propriamente dita até o desenvolvimento de indústrias estratégicas como a 

siderurgia. É significativo que já em 1927, por influência da missão, foi 

criado o Conselho de Defesa Nacional, cujo objetivo era planejar a 

mobilização nacional para a defesa, incluindo aspectos psicológicos e 

econômicos (Carvalho, 2005, p. 29). 

 

 Após 1920, os exames de instrução passaram a ser atos solenes. Os oficiais eram 

obrigados a conhecer os regulamentos e os códigos do Exército e cada um deles era 

obrigado a fazer uma conferência ou apresentar um trabalho por ano, como prestação de 

contas referente a seu progresso nos estudos proporcionados pela MMF.  

 Ao lado das escolas foram fundadas bibliotecas com temas pertinentes à 

educação militar. Nas escolas, também, foi enfatizado o preparo físico: os oficiais 

podiam escolher entre praticar esgrima, natação, ginástica e jogos atléticos (Carvalho, 

1959, p. 61). 

 A fim de melhorar a situação de precariedade das escolas – muitas delas sequer 

dispunham de bons acervos de livros sobre temas relacionados ao ensino militar, além 

da carência em diversos tipos de materiais e serviços administrativos –, Gamelin buscou 

colocar os franceses como comandantes das instituições que sediavam os programas de 
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instrução. Essa medida, apesar de importante para o progresso da MMF, começou a 

gerar conflitos entre os oficiais franceses e os brasileiros, pois a interferência 

administrativa francesa era mal vista como atestado da incompetência dos militares 

nacionais em muitas questões e atributos característicos de uma instituição militar 

moderna.    

 Outro problema – previsível – foi o conhecimento dos oficiais formados nas 

escolas, que passou a gerar inconvenientes e problemas de hierarquia, visto que seus 

superiores e comandantes não possuíam o mesmo grau de instrução. Como afirma 

Magalhães (1998, p. 330): “os oficiais que saíam de suas escolas e iam servir na tropa 

ou órgãos correlatos, eram melhores instruídos que seus chefes. Estes, às vezes, 

procuravam aproveitá-los, mas, geralmente, não queriam saber das novidades.”  

 A instrução primária dividia-se em elementar, para soldados analfabetos em 

escolas-regimento; elementar e profissional, para os corpos de tropa e profissionais 

fundamentais, como operários; e complementar, ministrado nas escolas de sargentos, 

para os sargentos infantes, artilheiros, cavaleiros, entre outros. A instrução secundária 

comportava o ginasial, nos colégios militares, e o profissional, no curso preparatório da 

Escola Militar, destinado a civis e a sargentos que desejavam ser oficiais. O ensino 

superior, por sua vez, organizava-se em: Escola Militar, para candidatos a oficiais das 

armas; Escola de Aviação Militar; Escola de Aperfeiçoamento para Oficiais, para as 

armas de Infantaria, Artilharia e Engenharia; Escola de Cavalaria, Centro de Instrução 

de Artilharia de Costa, Centro de Instrução de Transmissões, Instituto Geográfico 

Militar, Escola de Estado-Maior, Escola de Intendência, Escola de Aplicação do Serviço 

de Saúde e Escola de Aplicação de Serviço Veterinário (Miranda, 2002, p. 21-23).  

 O sistema de promoções também sofreu alterações importantes. Só poderiam ser 

promovidos por merecimento os oficiais com o Curso de Aperfeiçoamento. Ao sair da 

escola, o oficial ficava obrigado a servir durante dois anos na unidade de tropa, e os 

oficiais de armas só podiam pedir demissão de seus postos após cinco anos de serviço (a 

menos que pagassem uma indenização ao Estado).  

 Para acelerar os progressos da Missão, em 1929 o cargo de diretor de Ensino 

Militar passou a ser ocupado por um oficial francês, com a atribuição principal de 

orientar e coordenar o ensino militar estabelecendo diretivas para os assuntos teóricos e 

práticos, com o intento de melhor organizar os programas de ensino. Além disso, ele 
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também deveria examinar, corrigir e encaminhar os programas,  propondo e dirigindo os 

exercícios práticos (Miranda, 2002).  

 Com o crescimento das tensões derivadas da crescente intromissão francesa na 

administração das escolas, o EME propôs a inserção de oficiais brasileiros como 

adjuntos aos professores franceses, visando não só a preparação nacional para dar 

sequência à instrução iniciada com a MMF, como também retomar o controle da 

organização do ensino militar, criando as bases para torná-lo gradualmente 

independente dos franceses. 

 A Missão Francesa foi posta a termo pelo Estado Maior brasileiro gradualmente, 

no decorrer da década de 1930. Apesar de ter durado oficialmente até 1940, devido a 

divergências entre membros da missão e membros do Estado Maior brasileiro (que 

almejavam apenas aprender os modelos necessários à modernização do Exército e à 

incorporação das funções necessárias ao funcionamento do EME, mas tinham de lidar 

com a excessiva intromissão francesa na condução das atividades do EME, além da já 

mencionada administração francesa nas escolas), a MMF já estava consideravelmente 

reduzida em meados da década de 1930, em grande parte, também, devido à rapidez 

com que os oficiais brasileiros assimilaram os ensinamentos da experiência (Louro, 

2011, p. 65. Domingos Neto, 2007, p. 244). 

 A vinda da MMF representou um salto de qualidade para as escolas militares 

brasileiras. A MMF promoveu a instrução prática (com manobras nos teatros de 

operações), o estudo tático e estratégico da situação política internacional do Brasil 

(definindo ameaças e possibilidades de emprego, ou, em outras palavras, doutrina 

estratégica) e a valorização do militar como agente da defesa nacional, na condição de 

soldado profissional. Suas atividades fomentaram no Exército a profissionalização, 

desenvolvida nas escolas e associada ao preparo técnico, elevando o moral da 

oficialidade. 

 Assim, a MMF ensinou e profissionalizou o Exército brasileiro como força 

militar moderna, a despeito de todas as dificuldades estruturais que não desapareceram 

nesses vinte anos. A doutrina, a instrução, o estudo e o emprego em terreno 

empreendido pelos militares franceses aprimoraram o valor profissional dos oficiais, 

que passariam a atuar como agentes determinantes no futuro do Brasil. Vinte anos 

depois do começo da MMF, eles estariam bastante afeitos às doutrinas e concepções 



89 
 

francesas. Cumpre destacar esse ponto, que será referência estrutural do objeto principal 

deste trabalho: a França passou a exercer influência decisiva na mentalidade do Exército 

brasileiro, e a doutrina francesa se tornaria a base das formulações nacionais para o 

emprego de suas diversas armas. Ela estaria, pois, estruturada ao processo de gênese do 

profissionalismo militar no Exército brasileiro, formando gerações de oficiais 

comprometidos com suas diretrizes, influência que marcaria as duas décadas 

subsequentes à Primeira Guerra Mundial, deixando um forte legado, como será 

atentamente observado no próximo capítulo.  

 Não obstante a modernização estar em andamento, internamente a instituição 

ainda sofria com divisões políticas que levavam a problemas na hierarquia e divisões no 

comando, problemas intoleráveis para qualquer instituição militar, e que inviabilizariam 

qualquer processo de modernização mais profissional. Tais problemas só encontrariam 

sua solução após a ascensão de Getúlio Vargas ao poder (principalmente, com a 

ascensão do Estado Novo), que efetivaria a hegemonia do Exército frente às polícias 

estaduais, notadamente após o marco da guerra entre as forças federais e paulistas, em 

1932.  

 

2.3. Do Tenentismo à Revolução de 1930 

 

 O Movimento Tenentista pode ser considerado o ponto de chegada de um 

processo de reflexão e debate entre a jovem intelectualidade do Exército brasileiro. A 

partir do início da década de 1920, após influências dos ideais positivistas – que em 

muito marcaram o pensamento militar brasileiro no sentido republicano, desde o século 

XIX –, e das experiências de intercâmbio militar com alemães e franceses – que 

proporcionaram às novas gerações de oficiais outra mentalidade, profissional, 

completamente distinta das tradições vigentes entre o velho oficialato brasileiro (os 

“tarimbeiros”) –, muitos desses representantes da baixa oficialidade (além de muitos 

sargentos) sentiam-se profundamente insatisfeitos com as circunstâncias em que se 

encontrava o Exército e com a situação política do país, sujeito aos mandos das 

oligarquias durante a República Velha, e pleiteavam mudanças políticas estruturais, 

além de reivindicarem também mudanças no Exército.  
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 Como já foi pontuado, o Exército vinha se moldando com baixa coesão dentro 

do contexto político de disputas entre as oligarquias regionais, no decorrer da República 

Velha. Ao deporem o Império, os militares preconizavam reformas estruturais dentro do 

Exército e transformações sociais inspiradas no Positivismo. O lema “ordem e 

progresso” deveria trazer ventos de inserção do país no cenário da modernidade, com o 

avanço das forças políticas e econômicas para os rincões do Brasil, fomentando o 

projeto de integração, tão caro aos militares desde aquela época.  

 Esse plano demandava um Estado forte e centralizado, desafio que se revelaria 

uma enormidade nos anos seguintes, ancorado nas estruturas políticas e sociais do 

Brasil, desenvolvidas por séculos de construção de sistemas de poder e dominância 

regional de cunho patriarcal, com hierarquias sociais herdeiras de uma das sociedades 

escravocratas mais resistentes do mundo.  

 Essencialmente patrimonialista, o Estado brasileiro revelava-se incapaz de 

implementar projetos de cunho nacional, e o poder federal estava, governo após 

governo, refém do jogo político das oligarquias. Os poderes locais, nos começos do 

século XX, arbitravam o governo federal e revezavam-se no poder, tendo no Exército, 

com sua vocação para fortalecer o Estado e centralizar o monopólio da força, um 

problema que tentaram solucionar por meio de estratégias de cooptação de setores 

daquela instituição. Essas estratégias resultaram em divisões internas fatais à 

organização. Rupturas que se faziam visíveis na cooptação de líderes militares com 

cargos governamentais e em outros recursos de corrupção praticados pelas elites 

políticas. 

 Diante da fragilidade técnica e institucional analisada no início do capítulo, por 

muitas vezes houve iniciativas reformistas de complicada aplicação na prática, devido 

às dificuldades do sistema político brasileiro para dar continuidade às políticas a partir 

de uma agenda de Estado (e não uma agenda de governo com prioridades diferentes a 

cada eleição). Foram somente as experiências junto a exércitos modernos do exterior 

que pavimentaram o caminho para alguma transformação na instituição, mediante, 

principalmente, o aperfeiçoamento da formação dos oficiais, conferindo-lhes um senso 

de profissionalismo (Domingos Neto, 2007, p. 230-235).  

 Contudo, essas experiências levaram a organização militar por caminhos 

tortuosos no sentido de sua transformação. O amadurecimento do Exército passaria, a 
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partir da década de 1920, pelo acirramento das rupturas internas pelo controle da 

organização. Os jovens oficiais, com a experiência do intercâmbio com o Exército 

alemão, e agora treinados pela Missão Francesa, consideravam-se mais preparados que 

seus superiores, criando um cisma inaceitável para a hierarquia e disciplina, os dois 

pilares fundamentais de toda organização militar (Coelho, 1976, p. 84. McCann, 2009, 

p. 337-338). 

 

Tendo sido treinados em padrões europeus, esses oficiais de baixa patente 

julgavam-se mais preparados do que seus superiores, atrelados à experiência 

militar brasileira. Além disso, muitos oficiais superiores haviam sido 

cooptados pela estrutura política, e oficiais subalternos (...) os criticavam por 

permitir que o Exército fosse uma escora do governo, o que adicionava uma 
dimensão política à insubordinação natural dos tenentes. (McCann, 2009, p. 

338). 

 

 Esses jovens oficiais foram treinados dentro de uma perspectiva profissional até 

então ausente na formação dos oficiais brasileiros. Inspirados pelos exércitos alemão e 

francês, eles passaram a pensar os problemas do Exército, e também os do Brasil, 

segundo outra ótica, e exigiam mudanças dentro e fora da caserna. O Exército não 

deveria ser usado pelas oligarquias para sustentarem seus poderes; deveria adotar um 

sentido de missão para com o desenvolvimento nacional, o que o colocaria em rota de 

colisão contra os poderes locais. Era necessária a reformulação interna, por meio de um 

sistema de promoções que encorajasse os méritos e não as estratégias de cooptação 

política que enfraqueciam a instituição e, por conseguinte, deixavam o país à mercê de 

divisões políticas prejudiciais ao seu desenvolvimento. Para esses oficiais, em sua 

maioria tenentes (daí o nome dado ao movimento pela historiografia), os dois problemas 

estavam intimamente ligados, e era preciso começar a tratá-los de dentro para fora.  

 

Por mais importância que a reforma militar tivesse para eles, os tenentes 

também queriam mudar a sociedade brasileira. De fato, a seu ver ambas as 

reformas fundiam-se. Embora os detalhes sejam vagos, eles preferiam um 

Estado menos liberal e mais autoritário que interviesse na economia de modo 

a produzir uma distribuição mais justa de riqueza. O movimento era mais 

negativo do que positivo, e em seus aspectos práticos, operacionais, era mais 

uma luta pelo controle do Exército do que pela reforma da sociedade. Sua 

confusão e rápido colapso, depois de brevemente ter tido o poder ao seu 
alcance em 1930, mostra sua imaturidade. (McCann, 2009, p. 339).  
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 Ao longo da década de 1920, surgiram conspirações em unidades militares por 

todo o Brasil, que acabariam por conduzir o cenário político à Revolução de 1930, que 

depôs o Presidente Washington Luiz em 24 de outubro daquele ano. O processo levou 

uma década, tempo necessário ao amadurecimento das disputas que fragmentariam o 

Exército brasileiro em 1930, e lhe dariam base para seu recomeço durante a Era Vargas.  

 O primeiro evento desse processo revolucionário foi a Revolta do Forte de 

Copacabana, em 1922. A revolta foi sinalizada pelos disparos do canhão do Forte, 

quatro dias após o fechamento do Clube Militar por Epitácio Pessoa – aonde vinham 

tendo espaço discussões inflamadas sobre o problema das “cartas falsas” envolvendo o 

presidente e o marechal Hermes, e o clima de revolta ganhava terreno –, e não teve êxito 

em angariar apoio consistente dentro do Exército, tendo sido, assim, facilmente contida 

por tropas legalistas, leais ao governo federal. Essa revolta seria a centelha que, acesa 

por atritos tão estruturais, não poderia ser apagada por simples e ocasional repressão 

pela força.  

 Esse desacordo entre as lideranças civis e setores da liderança militar, 

encabeçados pela baixa oficialidade (que representam elo crucial na estrutura de 

comando, pelo exercício de liderança direta sobre as tropas), seria o marco inicial desse 

processo revolucionário que tinha na base o questionamento do lugar (ou papel) do 

Exército na sociedade. O profissionalismo militar, que, segundo Huntington (1996), 

afasta o perigo de intervenção militar na política, pode não ter produzido tal efeito no 

Brasil em virtude da complexa situação em que se encontrava a organização militar no 

país, em terreno institucional tão mal definido e frágil, depois de décadas de estratégias 

para o seu enfraquecimento e cooptação por parte do poder civil. 

 A Revolta do Forte de Copacabana foi a simbologia perfeita desta fase incipiente 

da contestação da baixa oficialidade, que propagaria no decurso dos anos posteriores as 

conspirações que tirariam do governo federal as bases de sua sustentação dentro do 

Exército no final da década. Ainda em 1922, eclodiram revoltas também em diversos 

lugares, tais como Aracaju, Mato Grosso e em Manaus, todas de pequena envergadura, 

mas que eram indicadores do quão minada estava a estrutura de comando do Exército 

por todo o país (McCann, 2009, p. 351).  

 Em São Paulo, por outro lado, a revolta foi mais consistente e difícil de debelar. 

Os rebeldes tomaram importantes delegacias e órgãos administrativos da cidade e, 
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mesmo enfrentando problemas logísticos diversos com relação ao abastecimento, etc., 

lograram impor resistência considerável às tropas federais, que tiveram que recorrer a 

métodos do “velho” Exército, os mesmos usados em Canudos e no Contestado. A 

cidade foi duramente bombardeada, e as tropas rebeldes, mal sucedidas em convencer as 

tropas opositoras a aderirem ao movimento, e vendo-se impossibilitadas de seguir rumo 

ao Rio de Janeiro (objetivo principal), após o bloqueio dos acessos pelas tropas federais, 

decidiram-se pela retirada rumo ao Mato Grosso, após terem algumas solicitações de 

acordo enviadas ao governo federal rejeitadas. Segundo McCann (2009, p. 352): “As 

várias tentativas (...) para conseguir um acordo com o governo que pelo menos desse 

anistia aos rebeldes foram rechaçadas. Os líderes compreenderam que seriam 

aniquilados, juntamente com boa parte da cidade, se ali permanecessem.”  

 Na noite de 27 de julho, começaram uma cuidadosa retirada, executada com 

extrema discrição. Após terem suas esperanças de marchar para o Mato Grosso 

destruídas pela derrota na batalha por Três Lagoas (vencida pelas tropas legalistas), os 

rebeldes desceram o rio Paraná até Foz do Iguaçú, onde dariam continuidade ao cenário 

de insurreição com o mito da Coluna Prestes,
34

 reforçados por tropas rebeldes do Rio 

Grande do Sul lideradas pelo Capitão Luís Carlos Prestes. A Coluna passaria os 

próximos anos marchando pelo interior do Brasil, na tentativa de angariar apoio popular 

contra o governo da República Velha. Na luta que ocorreu durante os anos da Coluna, 

as tropas federais, por diversas vezes, demonstraram pouco engajamento no combate, 

pois muitos dos oficiais que as lideravam concordavam com os ideais que orientavam 

Prestes e companhia. 

  

(...) a luta aumentou o abismo entre as gerações que vinha crescendo na 

oficialidade desde a fundação de A Defesa Nacional, em 1913. (...) O 

Exército brasileiro estava desmoronando lentamente como instituição e como 

força combatente. Seria necessário grande parte da década de 1930 para 

reconstruí-lo. O elenco de combatentes de ambos os lados incluiu muitos dos 

principais atores da política militar e civil brasileira das décadas seguintes. A 

luta produziria a elite político-militar que moldou o Brasil entre a Revolução 

de 30 e o golpe militar de 1964. (McCann, 2009, p. 353). 

 

                                                           
34

A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro. De 1922 a 1927 a coluna marchou pelo 

interior do Brasil, percorrendo mais de 25 mil quilômetros sustentando bandeiras como o voto secreto, 

defesa do ensino público e a obrigatoriedade do ensino secundário para toda população. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1922
http://pt.wikipedia.org/wiki/1927
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_secund%C3%A1rio
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 A repressão à rebelião foi realizada com muitas prisões, com diversos relatos de 

maus tratos e torturas contra prisioneiros, que incluíram mulheres e idosos. O governo 

perdia, pouco a pouco, a batalha pela legitimidade política para os revoltosos. Além 

disso, os problemas sociais decorrentes da revolta acarretaram ainda mais espaço nesse 

abismo entre militares e sociedade, ao convencerem muitas pessoas, de diferentes 

estratos sociais, que o serviço militar não era uma boa ideia, fato que pode ser 

constatado pelo alto número de casos de fuga do alistamento nos anos seguintes. Essa 

situação desagradava cada vez mais militares, elevando a tensão entre setores cada vez 

mais representativos do Exército e Governo. 

 Em 1929, o clima de tensão se aproximava do limite. Boa parte da imprensa 

havia comprado a causa da revolução e acusava o governo de entreguismo diante das 

potências internacionais, pela prontidão para assumir dívidas no exterior. “Faz-se 

necessária uma transformação radical ainda mais completa que a ocorrida em 15 de 

novembro 1889” dizia o Diário Carioca em julho de 1929 (ibidem, p. 362). Essa era a 

tônica de muitos outros veículos de imprensa pelo país.  

 Após a fatídica nomeação de Júlio Prestes para candidato oficial na eleição de 

1930, decisão tomada pelo então presidente Washington Luís, as disputas acirraram-se 

no capo político, pois a decisão do presidente contrariava o acordo da Política dos 

Governadores, que previa um revezamento entre as oligarquias mineira e paulista no 

poder.
35

 Para atrair as oligarquias do Sul, os mineiros propuseram a candidatura de 

Getúlio Vargas, dando início à Aliança Liberal, motor político por trás da Revolução de 

1930. Logo, os tenentes deram seu importante apoio à causa e tiveram suas 

reivindicações anteriores incorporadas no programa da Aliança Liberal.
36

 “O que os 

conspiradores civis queriam era absorver a heroica e extraordinária áurea tenentista (...)” 

(McCann, 2009, p. 363-364).  

 Aos poucos, a oficialidade em geral foi aderindo ao movimento contra 

Washington Luiz, inclusive cada vez mais oficiais superiores, preocupados 

principalmente em controlar a situação, acalmando os ânimos e evitando derramamento 

de sangue. Surge, nesse momento histórico ímpar da história brasileira, a ideologia do 

Poder Moderador das Forças Armadas, formada a partir da síntese entre duas ideologias 

                                                           
35

 Júlio Prestes era paulista, assim como Washington Luiz.  
36

 Voto secreto; melhores leis eleitorais; atenção para problemas sociais; e anistia para os revoltosos dos 

anos anteriores. (McCann, 2009, p. 363). 
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opostas no Exército, a ideologia do “Soldado Cidadão”, descendente dos ideais 

positivistas de Benjamin Constant, e a ideologia do “Soldado Profissional” (não 

interventor). Dessa dialética na mentalidade da organização resultou uma combinação 

do intervencionismo tenentista com um sentido de missão política proporcionado pelas 

transformações estruturais da organização militar promovidas pelos reformadores. O 

movimento de 1930 seria o primeiro capítulo desse processo, que ainda teria 

consequências políticas de grande impacto nas décadas posteriores. 

 

Em outras palavras, era o intervencionismo de generais, ou do Estado Maior, 

o intervencionismo da organização e não apenas de alguns de seus membros. 

A nova concepção só se tornou viável graças às mudanças organizacionais: 
nacionalização do Exército efetivada pelo alistamento universal e pelo 

sorteio; aumento do contingente; desenvolvimento do Estado Maior; 

formação de oficiais de Estado Maior. (Bertoldo) Klinger e Góes (Monteiro) 

eram os típicos representantes da nova geração de profissionais. A mudança 

no papel do Exército foi lenta, mas permitiu que os tenentes de 1922, 

interventores reformistas, se transformassem, quando generais, em 

interventores moderadores. (Carvalho, 2005, p. 42). 

 

 As conspirações espalharam-se pelos comandos militares. É digno de nota o 

caráter estrutural do fenômeno por trás da Revolução de 1930. Não eram apenas alguns 

poucos oficiais conspirando contra o governo. Segundo McCann (2009, p. 365), na 

maioria das unidades militares espalhadas pelo país, a adesão ao movimento contestador 

se deu menos por convicção ideológica que por lealdade, amizade e “espírito de corpo”, 

o que sugere que o ambiente era favorável à causa. Em outras palavras, o germe da 

revolta havia se disseminado.  

 Dos oficiais líderes do movimento, o mais notável, certamente, foi Góes 

Monteiro. Seria ele o responsável pela reformulação do Exército durante a Era Vargas, 

principalmente sob o âmbito ideológico, uma vez que Góes foi um dos principais 

arautos da ideologia do Poder Moderador.  

 A Revolução de 1930 também deve ser entendida dentro do contexto histórico 

da época. As tensões mundiais acirravam-se e o vetor político do Liberalismo estava em 

decadência diante das tendências autoritárias que avançavam a galope na Europa. A 

situação nacional, com o domínio das oligarquias (e, naquele momento em particular, da 

oligarquia paulista, tentando centralizar cada vez mais o poder em suas mãos), inúmeros 

problemas econômicos e sociais (que se refletiam na frágil estrutura disciplinar, técnica 

e material do Exército), bem como a formação ideológica resultante das influências 
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francesa e alemã (que, como já foi aqui destacado, não contribuíram para evitar 

tendências intervencionistas), conduziram a cena política para o caminho de uma 

solução radical e autoritária, que se desenvolveria no decorrer da década de 1930, 

finalmente consumada com o golpe em 1937.  

 

O fascismo italiano de Mussolini era um exemplo arrebatador do que poderia 

ser feito; e, evidentemente, o Exército teria papel importante. O problema 

seria impedir a instituição de se deixar apanhar na armadilha da política 

partidária. Essas ideias motivaram os oficiais a adotar uma dentre três linhas 

de ação: aderir à revolução, permanecer neutro ou simular resistência. A 
oficialidade não estava ali para lutar até a morte pelo governo de Washington 

Luís. (McCann, 2009, p. 367). 

   

2.4. A Década de 1930 

 

 O período de Getúlio Vargas no poder representa um marco para a instituição 

militar brasileira. Foi a partir de 1930 e, principalmente, 1937, que o Exército brasileiro 

cresceu em importância dentro do Estado e viu seu prestígio crescer perante a sociedade 

brasileira. Aliados a Vargas, os militares receberam garantias de maiores investimentos 

para a modernização em troca do apoio ao governo federal. 

 

Ao chegar ao poder em 1930 no vácuo de poder aberto pela crise oligárquica, 

Vargas incentivou a transformação das Forças Armadas em ator político. 

Mais ainda: fez delas um dos pilares de sua sustentação, um contrapeso às 

forças oligárquicas. O auge do entendimento se dá no Estado Novo (1937-45) 

quando houve total coincidência dos interesses do presidente e da corporação 

militar (Carvalho, 2005, p. 102). 

 

 A Revolução de 1930 marca uma clivagem no seio da organização militar 

brasileira, ao dar ênfase a uma nova oficialidade identificada com a urgência por 

transformações no Exército em contraste com uma velha casta militar, oriunda de 

cultura organizacional inteiramente distinta. Os novos oficiais, imbuídos do legado das 

experiências de intercâmbio no exterior e da MMF, preconizavam a necessidade de 

modernização da instituição mediante novo modelo administrativo, hierárquico, além da 

aquisição de equipamentos e armamentos modernos.  



97 
 

 A partir de 1932, quando as forças federais derrotam as forças da oligarquia 

paulista, a simbiose entre o Exército, cada vez mais liderado pela nova oficialidade 

(encabeçada pelo general Góes Monteiro), e a cúpula de Vargas se intensifica, 

estreitando o caminho para a consolidação do poder pelo último, o que traria benefícios 

à instituição militar brasileira.  

 Com a escalada dos movimentos políticos extremistas (tanto à esquerda quanto à 

direita) no mundo, polarizado nesses dois extremos e com a democracia parlamentar em 

crise, observou-se uma ascensão de movimentos extremistas também no Brasil, com 

influência dentro da caserna. Em 1935, a Intentona Comunista contou com a 

participação de algumas unidades militares, além de ter na figura de um de seus líderes 

um oficial, Luis Carlos Prestes. Diante de tais perigos, governo e exército entraram em 

harmonia de interesses, culminando no golpe de 1937, que instituiu o Estado-Novo.  

 Para os militares, o novo regime proporcionaria os investimentos até então 

inexistentes, além da compra de materiais bélicos do exterior mediante comércio 

compensado. A aliança entre Vargas e os militares da nova oficialidade proporcionou a 

renovação das cadeias de comando e a institucionalização definitiva da organização 

militar brasileira por meio de medidas ainda por implementar, como a regulamentação 

das promoções, que colocava esse sistema sob o comando do Exército, afastando 

influências políticas diretas, como também proporcionando às lideranças militares o 

poder de efetivar as transformações necessárias à instituição por meio da promoção dos 

oficiais (Carvalho, 2005, p. 107).  

 Liderado pelo General Góes Monteiro, o Exército manteve boas relações com o 

novo regime, servindo de sustentação a Vargas em diversos momentos, como na revolta 

paulista de 1932, nas eleições de 1934 e no golpe, em 1937 (ibidem, p. 109), e, em 

troca, viu serem cumpridas as garantias de investimentos. Foram adquiridos novos 

carros de combate italianos, observados durante a campanha da Abissínia, em 

substituição aos velhos Carros Renault comprados dos franceses por influência do 

Capitão José Pessoa, após a Primeira Guerra. Encomendas vultosas de canhões, 

munições e outros tipos de equipamentos modernos foram feitas, baseadas no sistema 

de trocas denominado comércio compensado, principalmente com a Alemanha (Louro, 

2011, p. 70. Alves, 2002, p. 53-55).  
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 Entretanto, o país carecia de base industrial e dependia, assim, do fornecimento 

externo para a subsistência material mínima para a força operar. Fazia-se necessária a 

construção de um parque siderúrgico no Brasil para que o país pudesse almejar 

condições de desenvolver seus meios de defesa nacional.  

 A Primeira Guerra Mundial forçara, já na segunda década do século XX, uma 

alavancada na industrialização brasileira, em face da necessidade de substituição de 

importações. Em 1929, a crise que se alastrou pelo mundo forçou ainda mais a 

incipiente e débil indústria brasileira, voltada, sobretudo, para a produção de bens de 

consumo para suprir a demanda do mercado interno, principalmente as indústrias têxtil, 

farmacêutica, de cimento e papel (Alves, 2002, p. 54). 

 No início da década 1930 o Brasil era um país estruturado economicamente na 

agricultura, um “grande celeiro”. O café ainda respondia por mais de 50% das 

exportações brasileiras em inícios da década de trinta, tendo chegado a 70% na década 

de 1920 (ibidem, p. 54-55). O país também dependia do mercado internacional para o 

imprescindível abastecimento de fontes de energia, como o petróleo e o carvão mineral. 

Com todas estas carências, a situação militar se tornava cada vez mais frágil, com a 

escalada da mecanização e das revoluções tecnológicas nos exércitos, impulsionadas 

pela guerra mundial.  

 

Os próprios militares brasileiros, que tinham como maior objetivo a 

autossuficiência industrial do país, principalmente em termos de produção 

armamentista, eram bastante realistas. Estavam conscientes de que este era 

um projeto de longo prazo, que incluía a prévia instauração de complexo 

siderúrgico em território nacional. Frente ao atraso do país para empreender 

tal tarefa imediatamente, somado ao cada vez mais assombroso e perigoso 

panorama internacional vigente, a solução parecia ser o investimento dos 

parcos recursos estatais, destinados ao desenvolvimento industrial e 

tecnológico das forças armadas, em projetos menores, ligados mais à parte 
logística da guerra, como produção de material de munições e equipamentos 

individuais (capacetes, material de campanha, uniformes) e refino de 

combustíveis. O equipamento pesado e sofisticado para o Exército e Armada 

nacionais deveria ser adquirido no exterior, através de encomendas às 

indústrias bélicas das grandes potências, ou comprando diretamente do 

estoque de suas forças armadas (ibidem, p. 56). 

 

 Dentro dessas circunstâncias, o governo começa a trabalhar para suprir as forças 

armadas do material necessário para torná-las minimamente competitivas no cenário 

vigente. A Alemanha, em processo de rearmamento desde a ascensão de Hitler ao 

poder, se tornou o principal parceiro do Brasil, fornecendo grande quantidade de 
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material excedente ou defasado dos seus arsenais, em troca do fornecimento de matérias 

primas pelo governo brasileiro. O comércio compensado entre as duas nações foi 

fundamental para driblar o problema da carência de divisas que enfrentavam.  

 Sob o olhar atento de Washington, essa relação comercial se desenrolou sem 

uma aproximação política relevante, apesar do que se costuma afirmar. Apesar das 

investidas da política externa alemã no Brasil, o propósito do III Reich em unir os 

alemães fora da Alemanha em uma comunidade, inspirando-lhes senso de coesão com a 

pátria mãe e não com os países que os abrigavam, chocava-se diretamente com a 

política nacionalista de Vargas, ocasionando atritos diplomáticos que, sobretudo a partir 

de 1938, se tornaram irreversíveis, e somaram-se ao desenrolar dos eventos 

internacionais e das forças de aproximação entre Brasil e Estados Unidos em operação 

naquele momento, lideradas na esfera diplomática pelo Ministro Oswaldo Aranha. 

 Esses atritos, concentrados fundamentalmente na questão das colônias alemãs no 

sul do Brasil, afastaram o Brasil da influência da diplomacia alemã, que passou, depois 

de setembro de 1939, a se concentrar no objetivo de manter o Brasil neutro pelo 

máximo de tempo possível.  

 

Expressamente, o Brasil aproximava-se dos Estados Unidos, seu mais 

importante parceiro comercial. Na surdina o país procurava, 

pragmaticamente, incrementar seu comércio compensado com a Alemanha, 

em termos informais e ad hoc. A palavra de ordem da diplomacia brasileira 

era “o máximo de relações comerciais e o mínimo de relações políticas com a 

Europa”. O Brasil, politicamente, alinhava-se cada vez mais aos EUA. 

Demonstrativo disto eram as declarações de apoio aos princípios pan-

americanistas e de livre comércio feitas pelas autoridades brasileiras em 

público, além da posição sempre aquiescente do país nas Conferências Pan-

americanas com relação à visão dos Estados Unidos sobre as questões 

suscitadas. Ao mesmo tempo, a lucrativa relação comercial com a Alemanha 

deveria ser mantida, desde que não causasse problemas políticos com os 

EUA. Os norte-americanos acabaram por transmitir a ideia de que aceitavam 

tal situação, mantendo-se a posição brasileira de aliança e apoio (Alves, 

2002, p. 58). 

 

 O governo Vargas, assim, soube explorar economicamente a relação com os 

alemães, que foi muito vantajosa ao Brasil, assim como saberia explorar a necessidade 

Aliada em usar o nordeste brasileiro para a logística do sistema de abastecimento da 

guerra, barganhando junto aos Estados Unidos a construção da siderúrgica e o 

fornecimento de material bélico.      
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 Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a motomecanização encontrava-se 

ainda em estágio incipiente no Exército brasileiro. Possuindo poucos blindados, todos já 

obsoletos naquele ano (inclusive os italianos adquiridos em 1938), havia poucas 

condições e recursos para realizar treinamentos e manobras frequentes, legando enorme 

empobrecimento tático e operacional. A munição era escassa e havia carência em 

oficiais treinados. 

 A influência da doutrina francesa legava ao Exército brasileiro preocupações 

excessivamente defensivas. A infantaria era pensada como o principal recurso de 

ataque, apoiada pelos blindados, exatamente como estipulavam os manuais e 

regimentos franceses. 

 O processo de mecanização do Exército brasileiro teve início logo após a 

Primeira Guerra Mundial, através da influência direta do capitão José Pessoa. Pessoa, 

que havia servido junto aos franceses durante o conflito, ficara bastante impressionado 

com o advento do carro de combate, que entrou em ação no final da Guerra, e, 

incumbido de uma missão de compra de material bélico, ao fim da guerra, advogou pela 

aquisição de 12 carros Renault, modelo FT-17, modelos leves, para a formação da 

Primeira Companhia de Carros de Combate do Exército Brasileiro, encomendados à 

França em 1919. Devido à demora na entrega, somada a problemas mecânicos e de 

manutenção, somente foram colocados em operação na unidade comandada por Pessoa 

em 1921 (Louro, 2011, p. 70. Alves, 1964).  

 Entretanto, a compra dos blindados não foi acompanhada da devida instrução, 

logística, nem de um projeto de manutenção de longo prazo. A unidade formada em 

1921 teve seu primeiro emprego naquele mesmo ano, em manobras conjuntas com 

outras tropas (Louro, 2011, p. 74). Posteriormente, foi utilizada durante a revolta 

tenentista de 1924 e em outros exercícios e desfiles. No entanto, problemas oriundos da 

falta de recursos adequados para a sua manutenção acabaram por reduzir 

substancialmente a capacidade operacional da unidade, notadamente em um momento 

em que a inovação do carro de combate ainda gerava bastante desconfiança, sobretudo 

em um país de estrutura e economia agrária, carente de estradas adequadas.  

 

O descaso dos oficiais e do comando do Exército em relação aos carros de 

combate e à mecanização (...) auxiliou o desgaste da unidade. O equipamento 

foi se deteriorando, os veículos deixaram de funcionar, até que a unidade foi 

decretada extinta no Exército, em 1932. Os veículos restantes foram 
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aproveitados pelo Batalhão Escola de Infantaria (...). Encerrava-se assim sem 

sucesso a primeira fase da introdução dos carros de combate no exército 

(Louro, 2011, p. 75). 

 

 Nos anos 1934/36 teve início um novo debate nos meios militares brasileiros 

sobre a modernização das Forças Armadas. Neste debate estava presente a questão da 

motomecanização. Havia interesse em formar novas unidades mecanizadas e foi criada, 

assim, uma seção no Estado- Maior do Exército para orientar a formação das mesmas 

(Alves, 1964, p. 393. Louro, 2011, p. 75). Com o apoio da MMF, o capitão Carlos 

Flores de Paiva Chaves, que, em 1935, realizara um estágio na Escola de 

Motomecanização de Saumur, do Exército francês, passou a servir na seção de 

motomecanização do Estado Maior, passando a influenciar a formação de oficiais 

brasileiros para o uso e manutenção dos carros de combate com o know how francês 

sobre o emprego de blindados (Alves, 1964, p. 393. Louro, 2011, p. 76). 

 O resultado para o Exército foi a compra, em 1938, de 23 carros de combate 

italianos, modelo Fiat Ansaldo CV3/35 (Louro, 2011, p. 76), que haviam sido 

observados por adidos militares brasileiros na campanha da Abissínia, em 1936 (Alves, 

1964, p. 393). A partir daí, foi formado o Esquadrão de Auto-Metralhadoras e, em 

janeiro de 1939, foi criado o Centro de Instrução de Motomecanização, escola 

responsável pelo treinamento de oficiais e sargentos no uso básico dos veículos 

adquiridos (Louro, 2011, p. 76). 

 Assim, a situação do Brasil nos anos imediatamente anteriores à Segunda Guerra 

Mundial, era a seguinte: havia uma preocupação incipiente com a aquisição de 

blindados sem, no entanto, maiores esforços no sentido de dar preferência a eles, e 

tampouco havia reflexões aprofundadas e novidadeiras acerca do uso operacional desta 

arma. 

 

2.5. O Brasil em face da Segunda Guerra Mundial 

 

 Durante a década de 1930, na medida em que as tensões aumentavam entre as 

potências, o governo brasileiro sentia cada vez mais a força dos arranjos geopolíticos 

internacionais. Na Europa, Alemanha e Itália consumaram aliança, logo depois 

fortalecida pelo Japão, integrando o Pacto Tripartite. França e Grã-Bretanha hesitavam 
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em conter Hitler, enquanto a URSS buscava se fortalecer após o isolamento resultante 

da Nova Ordem pós-Versalhes.  

 O governo dos EUA também permanecia em posição de isolacionismo, 

pressionado pela opinião pública interna, impressionada pelas lembranças da última 

guerra europeia. No entanto, a agressividade do expansionismo nipônico no extremo 

oriente cobrava dos Estados Unidos atitudes mais enérgicas. A escalada foi inevitável 

com a invasão da Manchúria (1931), seguida da invasão da China (1937). Diante desse 

panorama, o governo americano impôs um severo embargo comercial aos japoneses, 

privando-os de recursos como o petróleo e borracha, tão essenciais à indústria japonesa, 

pavimentando o caminho que culminaria no ataque à base estadunidense em Pearl 

Harbor, Havaí, em 7 de dezembro de 1941 (Lukacs, 1976).  

 Enquanto os círculos de poder norte-americanos viam-se cada vez mais 

constrangidos pela ordem internacional que apontava para mais um conflito em escala 

mundial, o governo brasileiro buscava tirar algum proveito diante da aparente 

oportunidade para modernizar o Exército mediante a compra de equipamentos e 

negociações diplomáticas com a Alemanha e os Estados Unidos. No caso alemão, as 

intenções do governo eram obter melhores condições no comércio compensado entre os 

dois países, valorizando, com isso, o papel do Brasil como aliado (àquela altura, 

bastante cobiçado tanto pelo Terceiro Reich quanto pelos EUA).  

 Já no caso da aliança Brasil-EUA, que se delineava em compasso com as tensões 

na Europa, não restam dúvidas de que se tratava de condição estrutural da qual o país 

dificilmente poderia escapar, dada sua condição geopolítica. Como líder sul-americano 

e dono de uma enorme costa atlântica, sua participação ao lado dos EUA em um 

eventual conflito se tornaria inevitável com a escalada futura dos acontecimentos, 

impondo aos negociadores brasileiros a necessidade de aproveitar a oportunidade para 

obter o máximo de ganhos possíveis.  

 Foi nesse contexto, no final da década de 1930, notadamente após a nomeação 

de Oswaldo Aranha para a pasta das Relações Exteriores, em 1938, que o governo 

Vargas barganhou a construção de uma usina siderúrgica no Brasil e a entrega de 

material bélico para modernizar as forças armadas.  

 Assim, em 1939, o Brasil tinha relações comerciais intensas com a Alemanha 

(era o maior parceiro comercial do Terceiro Reich na América do Sul), observadas com 
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cautela pelos norte-americanos. Através do comércio compensado, o país adquiria 

produtos industrializados, o que incluía artefatos militares (canhões e munições, 

principalmente) em troca do fornecimento de gêneros primários. Com o começo da 

guerra e o bloqueio da Marinha britânica no Atlântico, as relações comerciais entre 

Brasil e Alemanha deterioraram-se pela falta de condições de tráfego para os navios 

germânicos.  Com a guerra declarada entre França e Inglaterra, de um lado, e 

Alemanha do outro, os Estados Unidos, apesar da posição de neutralidade, estavam 

comprometidos com a luta dos Aliados, não obstante a recusa doméstica em aderir à 

beligerância. Área de influência dos EUA, a América do Sul sofreria pressões cada vez 

mais intensas pela adesão à causa.   

 Após a Primeira Guerra Mundial, a balança de poder internacional alterou-se 

substancialmente, com a emergência dos EUA nas Relações Internacionais. A jovem 

nação não apenas contribuiu para a resolução  do conflito em favor da Tríplice Entente, 

como definiu, também, novos parâmetros a serem seguidos na ordem internacional que 

resultou dos escombros da guerra. Este momento representou uma importante virada na 

História das Relações Internacionais, quando a Grã-Bretanha viu-se dependente dos 

rumos da política norte-americana a partir de então, com os franceses a seu reboque. 

 Com a queda da França, em junho de 1940, o governo de Roosevelt sentiu-se 

pressionado a agir e desempenhar o papel que lhe fora parcialmente legado após a 

Primeira Guerra Mundial: combater qualquer potência pretendente a conquistar 

hegemonia sobre a Europa, responsabilidade estratégica que estivera em mãos britânicas 

durante séculos, mas que se tornava cada vez mais difícil para os britânicos 

desempenharem sozinhos. Com a vitória sobre a França, a Alemanha herdou as colônias 

francesas no Norte da África, onde, em conjunto com italianos (que haviam entrado na 

guerra de forma oportunista em junho de 1940), a Wehrmacht travaria intensa luta 

contra o que restara do Exército britânico.  

 Diante da dramaticidade dos eventos no Norte da África,
37

 o Brasil se tornou 

uma peça fundamental no jogo. Devido à proximidade logística entre o nordeste 

                                                           
37

 A guerra no Norte da África teve início com a ofensiva do Marechal Grazianni em dezembro de 1940 

contra as posições britânicas no Egito. Com forças muito inferiores numericamente, os britânicos 

rechaçaram os italianos, empurrando-os de volta a Trípoli, tomando deles grande parte de suas possessões 

na região. Pressionado pelo risco de uma derrota italiana (que, muito mais que uma derrota política, 

representava perigo estratégico ao flanco sul da Europa sob seu controle às vésperas da invasão da União 

Soviética), Hitler decidiu-se pelo envio de uma missão em ajuda aos italianos. Sob o comando do General 

Erwin Rommel, os primeiros destacamentos do Áfrika Korps, que consistia basicamente de uma divisão 
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brasileiro e Dacar – por onde, a partir de 1940, os EUA enviavam ajuda às tropas 

aliadas –, o Brasil ganhou destaque, e sua participação na guerra se tornava cada vez 

mais provável.  

 Quando a Marinha Imperial Japonesa atacou Pearl Harbor, no final de 1941, o 

governo dos Estados Unidos finalmente conseguiu o apoio interno de que necessitava 

para ir à luta.  

 Para os Estados Unidos, era fundamental obter o apoio dos países americanos de 

forma cordial. Em fase de rearmamento e reestruturação de suas forças armadas em face 

da guerra, voltando sua economia para a guerra, a fim de abastecer não apenas as forças 

norte-americanas, mas também as forças armadas de inúmeros aliados (inclusive 

soviéticos, através dos sistemas de Lend-Lease), os Estados Unidos não podiam se 

empenhar em ações ofensivas no continente americano a fim de obrigar um aliado em 

potencial a juntar-se à causa. Assim, a diplomacia do governo Roosevelt optou por um 

diálogo que oferecia enormes vantagens para o Brasil. Foi dentro desse panorama que o 

governo Vargas conseguiu o tão almejado objetivo junto aos Estados Unidos (a 

Siderúrgica Nacional), em troca de bases em território brasileiro, de onde os EUA 

poderiam administrar a ponte aérea para o norte da África em apoio ao Exército 

britânico e outros aliados.  

Quando o conflito começou na Europa, em setembro de 1939, a situação do 

Exército brasileiro era precária, e somente no bojo da aliança Brasil-EUA, que se 

consumaria em 1942, a instituição militar brasileira receberia o material necessário para 

operar como força moderna. Ainda seria decidido o envio de um corpo expedicionário 

para o teatro de operações do Mediterrâneo, na Itália, que levaria dois anos, a partir da 

declaração de guerra de Vargas contra a Alemanha e a Itália, em 1942, para estar à 

disposição. A tropa, composta de aproximadamente 25 mil homens compondo uma 

                                                                                                                                                                          
blindada apoiada por efetivos motorizados, chegaram ao porto de Trípoli. Apesar de suas ordens, que 

determinavam uma defensiva estratégica com objetivo de evitar a derrota italiana, Rommel, ao ver a 

fragilidade da posição britânica, com linhas de comunicação precariamente estendidas do Egito à Líbia, 

resolveu atacar, impondo sucessivas derrotas aos seus inimigos ao longo de 1941, levando-os ao limite 

extremo do Canal de Suez, sua última linha de defesa. Se Suez caísse, os britânicos teriam suas linhas de 

comunicação com suas colônias cortadas no Mediterrâneo. Isso poderia levar Hitler à tentação de capturar 

Gibraltar (conforme planos já existentes desde 1940). Além disso, com a tomada do Canal de Suez, os 

alemães estariam com o caminho livre diante das colônias britânicas no Oriente Médio, e mais próximos 

de conquistarem o petróleo do Cáucaso do que jamais estiveram as forças do Grupo de Exércitos Sul da 

Wehrmacht na União Soviética.  
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divisão, receberia treinamento do Exército dos EUA, sendo equipada também à 

semelhança das tropas estadunidenses. 

 Assim, não obstante a influência alemã no material bélico, consumada no 

período entre guerras, bem como a aliança com os EUA, desenvolvida no decorrer da 

primeira metade da guerra, o Exército brasileiro estava, no final da década de 1930, 

orientado pela doutrina francesa assimilada durante a MMF, e receberia com especial 

atenção as ações alemãs já abordadas no primeiro capítulo. O debate intelectual a esse 

respeito é o tema do próximo. 
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CAPÍTULO III: O EXÉRCITO BRASILEIRO EM FACE DA BLITZKRIEG: O 

MAPEAMENTO DO DEBATE N’A DEFESA NACIONAL (1936-1944) 

 

 Antes de iniciarmos a análise e as discussões referentes a este capítulo, cumpre 

destacar uma análise imediatamente subsequente à catástrofe francesa de 1940, a guisa 

de exemplo do impacto causado pela Blitzkrieg em muitos observadores.  

 

Que reações sofrerá a doutrina? Aos que, como eu, se acham longe do teatro 

dos acontecimentos, tudo parece indicar que houve, devido ao emprego de 

material moderno, uma verdadeira revolução na arte da guerra. Determinar as 

dimensões desta revolução, eis o problema. 

Efetivamente, terá ela atingido os princípios da estratégia, ou apenas da tática 
ou, então, somente trará modificações aos processos, deixando intangíveis os 

princípios? É cedo talvez, para julgar. De qualquer modo quero deixar aqui a 

impressão profunda que deixou em meu espírito o desenrolar das várias 

campanhas: rapidez de ação nunca sonhada antes; envolvimento de grande 

envergadura em Kutno, na Polônia, na Bélgica e no Norte da França, 

operações que quase me tentam a afirmar que não há mais possibilidade de se 

conseguir uma frente estratégica e que as operações, hoje em dia, se 

desenrolam no plano em todas as direções, o que ainda mais complicou o 

aspecto da guerra em três dimensões. 

Quanto aos métodos táticos, a modificação parece profunda. (...)  

Quanto à divisão do trabalho, isto é, à diferenciação das armas, se assim lhe 

podemos chamar, ocorre aqui perguntar: haverá ainda possibilidade de 

emprego da cavalaria? E a própria artilharia, poderá ela ser escalonada como 

antigamente (...)? Parece que a palavra apoio direto, perdeu o sentido. O caso, 

agora, é de ida do calibre na frente da tropa que ocupa – a infantaria.  

A tendência geral, no terreno da tática parece ser a seguinte: a artilharia 

couraçada vai na frente, e enquanto suas lagartas transpõem os obstáculos, 
seu fogo destrói completamente o inimigo. O infante roda atrás e sua missão 

principal, substantiva, passou a ser a ocupação do objetivo destruído 

diretamente, in loco, pelo fogo que foi à frente. A manobra, agora, parece 

poder ser definida “como a combinação do movimento com o fogo”. Quem 

terá coragem, hoje em dia, de falar em organização de campanha, no sentido 

infantaria, isto é, pá, picareta, abrigo individual, trincheira e quanta 

perfumaria mais? Quem terá coragem de falar ainda em atiradores de fuzil, 

caçadores, volteadores, grupos de combate e quanta velharia mais, própria 

para museus e romances históricos? Com exceção dos lugares excepcionais 

onde não pode haver batalhas, isto é, os terrenos proibidos aos carros, que 

emprego dar a toda esta geringonça antiga que viemos aprendendo a usar 

durante vinte anos? Notemos, de passagem, que um exército se organiza e se 

prepara para as batalhas e não para as ações particulares. Por consequência, 

não sendo mais possível, nas batalhas, empregar o sobre-dito material com os 

referidos processos, é necessário refletir um pouco neste momento. 

Que tragédia a da nossa geração! Ingressou ela no oficialato, depois da 

revolução dos métodos de guerra de 1914-18 e mal se apodera dos mesmos e 

os assimila, ei-los por terra e nova revolução a desafiar nossa flexibilidade 

intelectual! (Autor desconhecido apud Mourão Filho, 1942, p. 32-33). 
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O texto é escrito por um oficial brasileiro, e emana os abalos sísmicos 

provocados pela Blitzkrieg nas fundações doutrinárias do Exército brasileiro, forjadas 

pela cooperação com as duas décadas da MMF. 

 

3.1. A influência francesa no Exército brasileiro até 1939 

 

 Como vimos na secção anterior do trabalho, o Exército brasileiro vinha sendo 

instruído por uma missão francesa desde princípios da década de 1920. Tal fato 

acarretou em significativa mudança na formação do corpo de oficiais, orientando a 

organização militar brasileira para rumos mais profissionais. Vale lembrar que a mesma 

já havia entrado em contato com o Exército alemão através do intercâmbio dos “jovens 

turcos”, experiência que pavimentou o terreno para o interesse da jovem oficialidade 

por mudanças na estrutura do corpo de oficiais, no sentido de padrões mais profissionais 

em substituição às velhas e caducas estruturas organizacionais anteriores. As 

consequências dessa ruptura apareceram mais nítidas no movimento tenentista, 

caracterizado, principalmente, por demandas políticas que ajudaram a desenvolver 

condições para as transformações ocorridas em função da MMF.  

Em comparação com a experiência dos “turcos”, a emulação da doutrina e a 

instrução francesa marcaram mais largamente a organização militar brasileira no sentido 

do profissionalismo, formando gerações de oficiais ao longo das duas décadas da MMF. 

Essa influência marcou as doutrinas do Exército, mediante a assimilação dos regimentos 

e manuais das armas francesas, como se pode constatar em diversos artigos do período.  

Até o começo da Segunda Guerra Mundial, é rarefeita a produção de artigos 

sobre temas inovadores, referentes ao que de última geração em matéria de armas e 

doutrinas se estava produzindo e discutindo nos meios militares no exterior. A 

influência de exércitos que não o francês é praticamente ausente nesse período, marcado 

por um número significativo de traduções de periódicos das Forças Armadas francesas e 

muitos artigos indígenas orientados pelos manuais franceses. Por essa razão, será dado 

destaque aos poucos artigos inovadores, a partir da compreensão geral de que a 

totalidade da produção não lhes corrobora, tornando-os absolutas exceções.  

 De um total de 231 artigos publicados pela revista A Defesa Nacional em 1936, 

a guisa de exemplo, apenas três (1,29%) apresentavam qualquer discussão relevante aos 
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temas militares inovadores, como a motomecanização, que naquele momento se 

encontrava no centro de debates em diversos países. Nos poucos artigos destacados 

sobre este tema o problema aparece orientado pela perspectiva francesa do emprego do 

carro de combate, limitado ao apoio e proteção à infantaria. Vale lembrar que a esta 

altura as divisões panzer já existiam há um ano na Alemanha, francamente inspiradas 

em reflexões como o livro de Charles De Gaulle (Por um Exército Profissional, muito 

lido entre os alemães, mas bastante ignorado dentro da própria França), e já haviam 

realizado exercícios e manobras, observados por adidos militares de diversos países.  

 Nos primeiros anos do recorte (1936/1937) a atenção dada a temas relevantes 

nas discussões sobre inovações militares aparece, na maioria das vezes, diluída em 

problemas secundários, como manutenção e outras questões técnicas. Não há discussões 

dignas de nota sobre a doutrina de emprego de forças mecanizadas, e o blindado aparece 

sempre sob a ótica francesa dada ao problema. A combinação de armas aparece em 

alguns artigos, mas igualmente orientada pelos manuais franceses, inspirados na 

Primeira Guerra. O enfoque mais concentrado observado nessas edições se dá em 

problemas de artilharia e infantaria, justamente as principais armas da guerra anterior. A 

cavalaria vem logo depois, também bastante abordada ainda segundo a concepção 

“montada”. Poucos trabalhos discutem a cavalaria motomecanizada, e quando o fazem, 

consideram o seu emprego sobretudo no reconhecimento e exploração, não na ruptura, 

deixando um vazio sobre o potencial ofensivo representado pelo blindado.  

Além do livro de De Gaulle, em 1937 foi publicado o livro do então Coronel 

Heinz Guderian, um minucioso estudo sobre as possibilidades do engenho mecanizado. 

Neste livro encontra-se a filosofia de emprego das divisões panzer e uma vasta análise 

sobre o que, na opinião dos alemães em geral, parecia ser o estado da arte militar em 

fins dos anos 1930. O livro de Guderian apresenta uma perspectiva parecida com a de 

De Gaulle e outros poucos militares naquele momento, conforme explorado no primeiro 

capítulo. Não há vestígio dessas perspectivas ou desse debate nas edições d‟A Defesa 

Nacional até o começo da Guerra. A reflexão militar aparece enviesada pela doutrina 

francesa, sem espaços para contraditório.   

 Não obstante a rigidez da maioria das reflexões, o percentual de artigos 

preocupados com os problemas de inovação militar aumenta ano a ano durante este 

período imediatamente anterior à guerra, ainda que esse aumento possa ter produzido 

resultados ainda muito inexpressivos. Do total de 132 artigos publicados em 1937, 



109 
 

apenas três (2,27%) tratam de problemas relevantes às inovações (no caso, 

motomecanização), sendo que destes, um é continuação de artigo publicado no ano 

anterior (A Transformação Necessária da Infantaria Francesa). Os dois que fecham a 

conta de toda a reflexão produzida sobre o problema naquele ano são: A Infantaria e os 

Carros e Exploração e Motorização. O primeiro trata da relação entre as tropas infantes 

e o blindado, sob influência francesa; o segundo é um artigo de cavalaria sobre o 

problema da exploração, refletido a partir das experiências da Primeira Guerra Mundial. 

 

Tabela 1: A Defesa Nacional: Produção total pré-

Segunda Guerra Mundial (1936-1939): 643 

artigos 

Artigos relevantes: 32 (4,5%) 

Brasil: 7 (21,8%) 

França: 20 (62,5%) 

Alemanha: 1 (3,1%) 

EUA: 0 (0%) 

Outros: 4 (12,5%) 

 

As reflexões continuam a aumentar em quantidade em 1938. O total de artigos 

do ano é de 168. Destes, somente 7 (4,16%) tratam de problemas doutrinários relevantes 

ao problema pesquisado. Apesar de ainda serem poucos, em comparação com a 

produção total do periódico neste ano, já representa um aumento considerável da 

reflexão em torno do problema da transformação dos exércitos a partir da 

motomecanização, notadamente em termos percentuais.  

Aparecem textos sobre o processo de desenvolvimento das divisões panzer e dos 

corpos mecanizados soviéticos. O artigo Os carros de Assalto e a Doutrina de Combate 

na Alemanha e na URSS (Reis, fevereiro de 1938) é escrito a partir de observações 

feitas por um militar francês que visitara as instalações das duas potências. Nele revela-

se grande surpresa com a formação das grandes unidades de emprego maciço de 

blindados, embora maior atenção seja dada às características técnicas dos carros, que 
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são considerados leves na Alemanha quando comparados aos modelos franceses e 

russos mais pesados.  

Fica patente que os franceses esperavam uma guerra muito semelhante à 

anterior, senão idêntica, e pareciam analisar os carros individualmente em seu 

desempenho, projetando uma guerra entre infantarias apoiadas por eles, onde suas 

características deveriam responder pela eficácia absoluta de seu emprego individual. 

Como se ia perceber depois, os carros alemães primavam pela leveza por boas razões, 

de natureza tática e operacional.  

O artigo Apoio da Infantaria na Ofensiva na Guerra de Movimento (tradução de 

origem francesa), apesar do título, sugere a infantaria como arma de ataque principal 

apoiada por carros, afirmando a necessidade de alguns batalhões de carros mais 

concentrados atuando esporadicamente em pontos de maior resistência inimiga, em 

auxílio às missões da infantaria. Em A Infantaria Poderosa e Motorizada (outra 

tradução francesa) ocorre o mesmo, e mais parece ter sido escrito em 1918 ou 1919. 

Nesses trabalhos há centelhas da compreensão sobre as possibilidades trazidas pelo 

carro de combate à batalha, mas elas não prosperam, reféns da rigidez doutrinária. 

 Entretanto, nesse ano (1938) aparecem as primeiras análises de um conflito que 

marcou em muito a história das guerras e o século XX, e foi, não sem razão, por muitos 

considerado um “ensaio geral” da Segunda Guerra Mundial. Os textos publicados sobre 

a Guerra Civil Espanhola são quase todos interessados no emprego das novas armas, 

como blindados e aviação de assalto. Em A guerra da Espanha – A Combinação das 

Forças do Ar com as Navais e com o Exército, o autor faz uma análise do conflito e dos 

impactos sobre as doutrinas de combinação de armas a partir das demonstrações alemãs 

do uso da aviação de proximidade com as tropas terrestres e do bombardeio de 

mergulho, elemento marcante das futuras blitzkriegs. Também no artigo Os 

Ensinamentos da Guerra na Espanha (tradução francesa), aparecem breves reflexões 

sobre o emprego de tropas motorizadas, ainda que na conclusão o autor afirme que aos 

blindados o papel que melhor cabe é o de apoio, em virtude da exposição dos mesmos 

observada em situações de batalha naquela guerra, quando foram, muitas vezes, 

perdidos para o fogo da infantaria inimiga.   

Outros artigos, como O Problema da Moto-Mecanização (Peregrino, 1938) e A 

Importância Militar do Transporte Automóvel (Peregrino, 1938), discutem 
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enfaticamente a necessidade de motorização e mecanização do Exército brasileiro frente 

às novidades que avançavam nos exércitos estrangeiros, que, no jogo de soma zero das 

relações de poder entre os Estados (e seus exércitos), significava o enfraquecimento do 

já considerado vulnerável estado militar brasileiro. 

 A maioria destes trabalhos discute a importância da motorização da infantaria, e 

não do conceito de unidades de choque motomecanizadas. A doutrina de combate aqui 

ainda obedece à lógica da infantaria de choque, incumbida da ruptura e, para isso, 

apoiada pelos carros.  

 O artigo do Tenente Umberto Peregrino, O Problema da Moto-Mecanização 

pode ser considerado um bom exemplo do estado da reflexão brasileira a respeito do 

problema. Neste breve texto, Peregrino expõe de forma bem resumida e superficial o 

horizonte das reflexões desse período. Se, por um lado, nossos militares se estruturavam 

nas certezas legadas pelo modelo francês, vencedor em 1918, por outro, olhavam para a 

evolução da tecnologia militar, testada em conflitos como a guerra entre Japão e China, 

a Guerra Civil Espanhola e o conflito entre Itália e Abissínia, com a apreensão que lhes 

é natural, sempre tendo como perspectiva a situação militar de sua nação. A 

preocupação dessas reflexões se foca mais no âmbito técnico, enfatizando a distância a 

ser percorrida pelo Brasil para ter forças armadas modernas e equipadas, e a assimetria 

da maioria dessas experiências acabou por ofuscar o sucesso do emprego das inovações, 

principalmente no tocante às doutrinas.  

 

De após guerra pra cá não cessaram as discussões dos entendidos em torno da 

motorização e mecanização dos exércitos. (...) Em todas as guerras 

desencadeadas ultimamente, a motomecanização tem figurado dominadora e 

decisiva. Foi primeiro a Itália esmagando rapidamente as resistências da 

Abissínia com um possante e moderno exército motorizado. Aí, todavia a 

prova não terá sido completa, porque os recursos modernos eram lançados 

contra um inimigo fraco, armado antiquadamente, sem poder contrapor 

material a material (Peregrino, 1938, p. 88).  

 

O conflito na Espanha teve outro impacto, ao proporcionar a primeira 

oportunidade de teste para as inovações militares com alguma simetria.  

 

Posteriormente a Espanha se tornaria um verdadeiro campo de 

experimentação. Aí se vem chocando material moderníssimo de todas as 

origens, de todos os tipos, e técnicos militares de toda a parte observam 
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friamente esse embate, tirando dele e transmitindo aos seus Estados Maiores 

os ensinamentos que possam interessar. (...) Parece, por exemplo, que os 

carros de combate pesados não correspondem ao que se esperava deles. 

Mostram-se um pouco lerdos, relativamente vulneráveis pelo alvo grande que 

oferecem, além de imobilizáveis com facilidade nos terrenos encharcados. Já 

os carros leves, se são flexíveis e rápidos, não suportam o castigo das armas 

anti-tanque. Aliás, esse capítulo de antídoto dos carros de combate está 

impressionando seriamente os observadores especializados. A artilharia anti-
tanque, bem como as minas, têm provado extraordinária eficiência (ibidem, 

p. 88-89). 

 

Após as considerações mais gerais sobre o problema, o autor adentra a 

preocupação mais objetiva do Exército brasileiro em função da motomecanização que 

“despoticamente” tomava, então, “conta de todos os exércitos do mundo”:  

 

O carro atravessa, pois, um momento de expectativa geral. (...) A verdade é 
que os carros estão tendo larga aplicação tanto na guerra espanhola como na 

China, e que todos os grandes exércitos do mundo se preparam para 

empregá-los construindo e aperfeiçoando seus tipos próprios, segundo as 

últimas informações dos campos de batalha. Daí surgem dificuldades 

enormes para as nações que não possuem indústria militar pesada, e é o nosso 

caso. Ficam na contingência de adquirir um material caro, que muitas vezes 

caduca rapidamente, exigindo de qualquer maneira constante renovação. (...) 

Estas necessidades mínimas e urgentes não podem deixar de ser atendidas. 

(...) A Argentina acaba de receber tanques ingleses providos de artilharia 

anti-aérea e capazes de desenvolver 50 quilômetros à hora. O nosso exército 

também inaugurou as suas realizações neste terreno da motomecanização. Há 

muita coisa feita e mais ainda em via de execução. Já não cabe, porém, uma 

notícia aqui. O assunto é do tamanho das dificuldades e do interesse que 

encerra (Peregrino, 1938, p. 90).  

 

 Este artigo reflete interesse pelo tema e a preocupação concernente às 

fragilidades militares brasileiras para enfrentar um cenário com exércitos mecanizados. 

Constata-se também certa confiança na eficácia das defesas anti-carro, resultante das 

análises dos campos de batalha da época. As interpretações acabam, em função disso, se 

restringindo às limitações impostas ao carro de combate, inerentes ao seu emprego em 

condições inadequadas.  

De 1938 para 1939 aumenta a quantidade de artigos sobre ações de carros de 

combate. Somados, estes dois anos produziram um total de 303 artigos, dos quais 26 

(8,5%) têm alguma relação com temas inovadores. Destes 26, 18 (69,2%) são traduções, 

sendo 13 (72,2%) oriundas de publicações militares francesas, que somam 50% do total 

de artigos relativos a temas inovadores desses dois anos. Só há uma tradução da 
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Alemanha nesse período, somando apenas 5,56% do total das traduções e 3,8% do total 

relevante.
38

 

 

Tabela 2: A Defesa Nacional: comparação ano a ano (1936-39) 

Ano 1936 1937 1938 1939 

Total de artigos 231 132 168 135 

Artigos relevantes 3 (1,3%) 3 (2,27%) 7 (4,1%) 19 (14,1%) 

Brasil 1 (33,3%) 1 (33,3%) 2 (28,6%) 6 (31,6%) 

França 2 (66,6%) 2 (66,6%) 5 (71,4%) 8 (42,1%) 

Alemanha 0 0 0 1 (5,2%) 

EUA 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 4 (21%) 

 

O volume maior de artigos sobre temas relativos à motomecanização, aviação de 

proximidade, transmissões e outros problemas então na ordem do dia (8,5%), é reflexo 

do aumento da discussão internacional em torno do assunto, fundamentada pelo 

amadurecimento das análises dos conflitos da época, como a guerra na Espanha, que 

chegava ao seu terceiro ano. 

Não obstante as análises serem qualitativamente limitadas pela influência 

francesa, de onde provém a maioria das traduções (quase 70%), em termos quantitativos 

o assunto começa a se destacar gradativamente. Certamente, a observação das 

realizações alemãs por meio de demonstrações e manobras foi a razão desse aumento 

das reflexões em torno do problema em todo o mundo, principalmente entre as 

potências. Nesse momento, vale pontuar, o Terceiro Reich já havia escancarado sua 

política de rearmamento e Hitler já havia remilitarizado a Renânia, em 1936, e anexado 

a Áustria e a região dos Sudetos da Tchecoslováquia, em 1938. Essa conjuntura política 

certamente chamou muita atenção para o progresso do desenvolvimento e rearmamento 

da Alemanha, que tinha nas divisões panzer um dos maiores destaques em suas forças 

armadas.  

                                                           
38

 Ver tabela 2. 
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Observando o desenvolvimento dos engenhos blindados nas potências, a 

produção intelectual do Exército francês publicou artigos sobre o tema, alguns dos quais 

foram traduzidos n‟A Defesa Nacional. Essas publicações atestam o tipo de 

preocupação que fundamentava a doutrina francesa, muito atida a questões técnicas e 

sempre dando ênfase à defesa. A Ofensiva e a Defensiva com Engenhos Blindados, de 

autoria do Coronel Maine, publicado na Revue Militaire Génelare em 1937, e traduzido 

pelo Major Armando de Vasconcelos em dezembro de 1938, proporciona uma série de 

elucubrações técnicas sobre os carros, no tocante à tonelagem, ao armamento e à 

blindagem, comparando-os aos navios de guerra, divididos em classes e com missões 

específicas. A preocupação com os rigores individuais de cada classe desta arma acabou 

por ofuscar reflexões sobre seu emprego. Como ficaria provado mais tarde, carros leves 

podem ultrapassar esquemas laboriosamente montados com carros pesados, evitando o 

combate e levando os últimos ao cerco. Além disso, a doutrina alemã preconizava o uso 

intensivo do apoio aéreo, que era acionado também nesses casos, para abrir caminho aos 

blindados quando estes se deparavam com defesas muito poderosas. As reflexões do 

artigo não dão conta desse tipo de problema, e medem a questão pela técnica.  

O artigo, que começa citando o Marechal Petain (cuja fama de herói da Primeira 

Guerra seria destruída pela liderança incompetente e pelo colaboracionismo com os 

alemães na Segunda Guerra), tenta desvendar o impacto do carro de combate no campo 

de batalha, tendo o mérito metodológico, equívocos à parte, de situar-se no campo das 

hipóteses virgens ao crivo da experiência. 

 

Além dos gazes de combate e dos aviões, os carros de assalto constituem, na 

gama dos engenhos modernos, os meios que parecem suscetíveis de exercer 

uma influência considerável sobre a conduta do combate. A evolução 

contínua destes materiais, o acréscimo de seu número, os aperfeiçoamentos 

cada vez mais apurados que lhe são introduzidos sem cessar, permitem 

dificilmente formular uma doutrina que possa ser reconhecida como 
inteiramente certa. Ademais, vivemos atualmente ainda no domínio dos 

estudos, das experiências e das hipóteses. Somente a sanção sobre o campo 

de batalha, poderia consolidar as ideias em foco e fixar princípios. (Maine 

apud Vasconcelos, 1938, p. 41). 

 

Todavia, algumas experiências foram suficientes para a fixação de certos 

princípios doutrinários para a ofensiva com carros de combate. Como foi destacado no 

primeiro capítulo, as experiências na Polônia serviram aos alemães como teste de 

confiança em seu material e doutrina, oferecendo oportunidades para adaptações e 
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modificações que trariam resultados extraordinários nas campanhas posteriores, 

dificultadas pelo maior valor dos adversários. Porém, os fundamentos de sua doutrina 

operacional já estavam definidos em 1939.  

Ademais, a quase totalidade do texto infere sobre o papel das defesas anti-carro 

e do uso defensivo do carro como caça-carros: o instrumento de defesa mais eficaz 

contra carros pesados seria a instalação de canhões anti-carro pesados em veículos 

blindados sobre lagartas, algo que se tornaria comum da Segunda Guerra Mundial em 

diante. De fato, este artigo ilustra bem o tom geral da produção francesa sobre o tema da 

motomecanização que aparece traduzido na publicação do Exército brasileiro antes da 

guerra. Valorização da defensiva em detrimento da ofensiva e pouca imaginação. 

Apesar do título, o texto é pensado sob o viés defensivo, reforçando a tese bem 

difundida na historiografia sobre a emergência da defesa sobre o ataque nas doutrinas 

francesas após a Primeira Guerra Mundial.  

 Nessa linha, ainda, o artigo do Capitão Olindo Denys, A Artilharia e as Ações 

Anti-Carro, como o título sugere, aborda o problema da defesa contra os engenhos 

blindados, que ocupou a maior parte das reflexões brasileiras sobre o problema. Há uma 

razão fundamental para isto, além da clara influência dos manuais franceses: a situação 

política e material do Exército brasileiro. Conforme já foi apresentado, a doutrina 

francesa favorecia concepções defensivas, e, como alguns artigos traduzidos daquele 

país pelos articulistas d'A Defesa Nacional deixam evidente, o Alto Comando francês 

acreditava poder conter o emprego ofensivo dos carros recorrendo a táticas diversas de 

defesa contra carros (minas, artilharia, carros especializados em caçar carros, dentre 

outras). E, na condição de servidores de um país periférico, os militares brasileiros 

partem do ponto de vista que lhes cabe, pragmaticamente, na indisponibilidade de 

condições materiais capazes de proporcionar avanços tecnológicos compatíveis com a 

evolução militar das potências. Este artigo apresenta, vale frisar, ainda que 

sucintamente, uma explanação sobre as hipóteses para o emprego dos carros na ofensiva 

bastante próxima daquilo que se revelaria eficaz na guerra, para, depois, abordar o 

problema que se propõe a tratar especificamente.  Este trabalho representa um dos 

poucos com alguma percepção do que o carro de combate significava: uma arma de 

ruptura e penetração, porém, sem qualquer análise mais abastada sobre esse ponto. 

 Marca definitiva da preponderância da defesa sobre o ataque, tanto na 

mentalidade francesa quanto na brasileira (a reboque da primeira), é a publicação do 
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artigo, de origem alemã e autoria do Major Von Shell (publicado na Alemanha em julho 

de 1937), O Combate Contra os Engenhos Couraçados, na Revue D‟Infantarie, depois 

traduzido pelo Tenente-Coronel Onofre Gomes de Lima n‟A Defesa Nacional. Cumpre 

destacar que, em meio a tanta produção sobre o emprego ofensivo dos carros (sobretudo 

na Alemanha), é dada particular atenção aos artigos abordando aspectos defensivos 

sobre o tema, inclusive oriundos da própria Alemanha. Essa tradução do francês na 

publicação brasileira (uma tradução da tradução) é prova contundente da dependência 

militar brasileira para com a França, não só pelo artigo ter sido traduzido de uma 

publicação francesa (mesmo se tratando de um texto original alemão), mas também, por 

estar inserido na perspectiva doutrinária dos franceses, excessivamente preocupada com 

as questões relativas à defesa.   

 Ainda seguindo a ótica francesa daqueles tempos, encontramos a tradução, dessa 

vez diretamente, da revista alemã Deutsche Wehr, do artigo Armas modernas, publicado 

originalmente em 1938 e de grande rigor técnico. O artigo apresenta armas pesadas de 

infantaria e discute seu melhor emprego e faz projeções para os desenvolvimentos 

futuros. Como não poderia deixar de ser, já que trata-se de um artigo de interesse da 

infantaria, há preocupação com os métodos de combate anti-carro, e o autor faz análises 

cuidadosas sobre o emprego de metralhadoras pesadas e fuzis anti-carro, além dos 

canhões, já muito mencionados em todos os textos sobre o tema.  

 

3.1.1. A reflexão sobre o emprego da aviação antes da guerra 

 

Outro aspecto que chamou muita atenção no rearmamento alemão, além das 

forças mecanizadas, foi, sem dúvida, a Lutfwaffe. Desenvolvida como força aérea tática, 

de apoio às operações terrestres, sua orientação doutrinária era a antítese da preconizada 

por Douhet, que norteava o poder aéreo de outros países, notadamente da Inglaterra.  

Em artigo também de setembro de 1938, do Tenente-Coronel A. S. M. 

Ararigbóia, se discute a importância da aviação de cooperação em detrimento das ideias 

de Douhet, criticadas pelo autor como distantes de aplicação. Neste texto, que também 

desponta aqui como exceção à regra, o cenário militar aparece sujeito à guerra de 

movimento, decidida por forças em terra. As experiências do Japão na China e das 

forças de Franco na Espanha deixaram em evidência a precipitação de Douhet com sua 
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defesa do “exército do ar”, capaz, segundo ele e seus defensores, de decidir a guerra. A 

Segunda Guerra Mundial em breve confirmaria ainda mais essa precipitação.  

 

Aceitar a doutrina de Douhet que, em nome do princípio da economia de 

forças preconiza a morte da aviação auxiliar, que ele reprova por absorver 

sem necessidade, em benefício das operações terrestres voltadas à 

impotência, recursos que farão falta nas operações puramente aéreas, seria 

repudiar totalmente o fruto de longos anos de trabalho e que a experiência 
dos nossos dias ainda aconselha a manter (Ararigbóia, 1938, p. 102). 

 

Preocupado com a alta capacidade de manobra proporcionada pela 

motomecanização dos exércitos, Ararigbóia atribui à aviação, enquanto instrumento 

aproximado do esforço terrestre, o papel primordial de inutilizar, ou ao menos 

enfraquecer, o dispositivo inimigo atacando concentrações de tropas, centros de 

abastecimento e comunicação, reservas, etc. Somente a aviação, assim, poderia dar a 

vantagem decisiva às tropas em terra. Reside aí um dos elementos fundamentais da 

doutrina alemã que entraria em ação em setembro de 1939.  

 No tocante à observação aérea, indispensável às funções de comando e controle, 

o autor também destaca a importância da intimidade entre a aviação e o exército. Para a 

obtenção da surpresa impõe-se a necessidade de supremacia aérea, a fim de negar ao 

inimigo as ações de reconhecimento, o que requer boa aviação de caça, ao mesmo 

tempo capaz de neutralizar a observação inimiga e garantir o reconhecimento sobre suas 

posições. A Segunda Guerra também seria um excelente laboratório para demonstrar a 

importância vital deste preceito. Em diversas ocasiões ficou comprovada a capacidade 

de decisão provocada pela supremacia aérea, como, por exemplo, na vitória britânica 

sobre as forças alemãs no norte da África, em 1942:  

 

O papel do caça em cooperação com as operações terrestres, entretanto, não 

se limitará à manutenção do segredo das grandes operações. Ela terá ainda 

que proteger a reunião, o movimento dos exércitos de manobra, suas 
retaguardas, suas comunicações contra os golpes da aviação de ataque 

inimiga, cujo papel será precisamente, nesse período, o de deslocar, 

dispersar, retardar ao máximo a ação das tropas de choque, atacando-as 

diretamente, tomando a seu cuidado as correntes de transporte, de paralisá-

las, destruindo ou tornando impraticáveis suas comunicações e suas 

retaguardas (Ararigboia, 1938, p. 105).  
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Até aí, o texto trata dos problemas táticos e operacionais de 1918. O papel da 

aviação na proteção aos exércitos, sendo dada alguma ênfase às ações de defesa. Logo 

depois, o autor destaca a importância ofensiva da cooperação terra-ar: 

 

Finalmente, parece que uma aviação de ataque deverá desempenhar, em 

cooperação com as grandes unidades mecanizadas, um papel bem importante 

e frutuoso. Estes aviões de batalha exercerão um efeito muito eficaz, 

primeiramente nas marchas de aproximação e nas tomadas de contato, onde 

deverão agir em cooperação com os engenhos terrestres blindados, e, depois, 

na própria batalha, onde atacarão com êxito, seja os carros, seja a infantaria 

ou a própria artilharia e também serão suscetíveis de um rendimento 

particularmente interessante imobilizando e deslocando as reservas do 

adversário (ibidem, p. 105). 

 

 E, mais adiante, continua: 

 

Realmente, o ataque aos objetivos terrestres e a participação na luta contra a 

aviação inimiga constituem hoje em dia a razão de ser de uma força aérea 

doutrinada nos modernos princípios de emprego (ibidem, p. 115). 

 

 Apesar de reconhecer a importância do apoio aproximado da aviação nos 

ataques terrestres, o texto não menciona a ação de bombardeio de mergulho, 

fundamental na doutrina da Blitzkrieg. Segundo o autor, caberia aos caças, com suas 

metralhadoras, o desempenho da função de apoio no ataque. Também destaca-se a 

ligação orgânica das unidades aéreas às armas do exército, estando aquelas integradas às 

unidades de artilharia, infantaria e cavalaria para emprego conforme a decisão dos 

comandantes dessas armas.  

 Pode-se concluir que o texto está fortemente balizado pelas experiências com a 

aviação na Primeira Guerra. Os princípios de ataque ao solo e negação do espaço aéreo 

ao inimigo estão refletidos superficialmente pelo autor, além de estarem isolados de 

qualquer reflexão sobre a necessidade da solidez de uma força aérea especializada no 

campo de batalha, em contato íntimo com o exército, mas com comando e controle 

próprios. 

 Outro interessante artigo sobre aviação aparece em novembro de 1938, de 

autoria do Tenente-Coronel Souza Reis. Intitulado Aviação de Assalto (Reis, 1938, p. 

115-133), o texto, na verdade, trata de apresentar e defender a perspectiva de um oficial 
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francês, Camile Rougeron, sobre o significado da aviação de assalto. Segundo 

Rougeron (apud Reis, 1938), esta arma ocupa o papel clássico desempenhado pela 

cavalaria até o século XIX, sendo capaz de atacar as colunas inimigas em avanço ou 

retirada, além de seus pontos vulneráveis em momentos críticos da batalha. O texto cita 

casos durante a guerra na Espanha que corroboram com a tese. A ideia é que o avião, 

uma enorme inovação tecnológica, estaria desempenhando, na verdade, um velho papel 

tático.  

 Embora haja grande fundamento nesta reflexão, ela está apenas parcialmente 

correta. Se a aviação de assalto tem o poder de atacar furtivamente o inimigo onde ele 

não espera, de forma avassaladora como uma antiga carga de cavalaria, ela não tem a 

capacidade de ocupar, conquistar o terreno. As unidades motomecanizadas, ao 

disporem, inclusive, de infantes, detêm essa capacidade, ainda que de forma provisória, 

além de serem também capazes de uma manobra fundamental à cartilha tática da 

cavalaria, impossível aos aviões: desbordar as linhas inimigas.  

 Portanto, poder-se-ia concluir, talvez, que o avião e o carro de combate, juntos, 

representariam o papel da cavalaria. Mas não se pode afirmar que são apenas isso, pois 

a grande unidade mecanizada usada como arma de choque e a aviação de assalto 

(protegida, por sua vez, pelos caças), constituem elemento verdadeiramente novo em 

característica tática, tanto pela dinâmica imposta à batalha quanto pelo devastador 

potencial de fogo lançado no inimigo. Se as palavras-chave do combate são “fogo” e 

“movimento”, e o sucesso na batalha depende da sua correta combinação, pode-se dizer 

que o carro de combate e o avião de assalto (a Blitzkrieg) iniciam um novo paradigma 

na guerra, ao possibilitarem a combinação desses elementos em uma escala jamais 

possível outrora, implicando em maiores necessidades de comando e controle. 

 No final da década de 1930, portanto, os artigos analisados dão conta de alguns 

aspectos marcantes. O primeiro deles é, sem dúvida, a influência francesa sobre as 

reflexões doutrinárias brasileiras. Apesar da excelente impressão deixada pela influência 

alemã entre a intelectualidade militar brasileira (a partir da experiência dos “jovens 

turcos”), as duas décadas de instrução da Missão Francesa deixaram um legado 

poderoso. Os artigos discutindo problemas de infantaria, cavalaria, artilharia ou até 

mesmo referentes à inovação do carro de combate, aparecem frequentemente baseados 

nos manuais franceses, contendo, muitas vezes, traduções literais dos mesmos.  
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Nos primeiros anos do recorte (1936-39) a atenção dada à motomecanização 

aparece diluída em problemas secundários, como manutenção e outras questões 

técnicas, ou influenciada pelas análises francesas. Abundam artigos inspirados nos 

manuais franceses, com referências explícitas aos mesmos na maioria das vezes. Não há 

discussões relevantes sobre a doutrina de emprego de forças mecanizadas e o blindado 

aparece sob lente extremamente preocupada com a defesa. A combinação de armas 

aparece em alguns artigos, mas igualmente orientada pelos manuais franceses, 

inspirados na Primeira Guerra.  

O enfoque mais concentrado observado nessas edições se dá em problemas de 

artilharia e infantaria, justamente as principais armas utilizadas na guerra anterior. A 

cavalaria vem em segundo lugar, também bastante abordada ainda segundo a concepção 

montada. Poucos trabalhos discutem a cavalaria motomecanizada.  

Assim, a guerra aparece sob o véu da herança da Primeira Guerra, 

protagonizada, em primeiro lugar, pela infantaria, apoiada classicamente pelas armas 

convencionais (artilharia e cavalaria). A cavalaria aparece concebida ainda dependente 

do cavalo, ainda que haja discussões a propósito da motorização desta arma, geralmente 

com enfoque mais logístico do que tático e operacional. A motorização é refletida 

nesses anos de forma muito periférica aos movimentos principais da guerra (na 

ofensiva), sempre pensada como melhoramento da logística da infantaria e da 

exploração da cavalaria. A confiança na instrução francesa era amparada pelo poder 

empírico das lembranças legadas pela Grande Guerra. O carro de combate não foi 

percebido como grande inovação na ruptura, sendo abordado nesses artigos meramente 

como força de proteção e aumento do poder de choque da infantaria. Em resumo, o 

blindado era uma arma da infantaria. 

 Outro aspecto recorrente nas reflexões desta época é a preocupação com a defesa 

anti-carro da infantaria, perspectiva atrelada à condição do Brasil no cenário político e 

militar. No caso de países periféricos, incapazes de assumirem a ponta do estado da arte 

no campo militar, esse problema surge de forma intensa, e aparecem muitos artigos 

preocupados com as dificuldades de aparelhamento das unidades de infantaria com 

canhões anti-carro adequados ao que estava sendo desenvolvido em matéria de 

blindados. 
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 De modo geral, essa análise pré-guerra demonstra o modo conservador como a 

instituição militar funciona, amparada pelo conforto e conveniência de uma doutrina 

estabelecida, e carente, muitas vezes, de questionamentos e reflexões sobre 

possibilidades diversas. Mais especificamente no caso brasileiro, a assimilação da 

doutrina francesa fossilizou as impressões e reflexões sobre as questões militares. Com 

inovações sem precedentes na história militar sendo desenvolvidas, a maioria das 

reflexões d‟A Defesa Nacional naqueles anos imediatamente anteriores à Segunda 

Guerra dá conta de questões muito técnicas (manutenção, instrução, etc.) ou táticas e 

operacionais sob a orientação da doutrina e das reflexões francesas. Se é possível dizer 

que na Europa houve debate,
39

 no Brasil dá para afirmar que as reflexões estiveram 

estéreis até o começo da Segunda Guerra. Somente a experiência da guerra seria a 

catalisadora das reflexões do Exército brasileiro, ao ameaçar todo o terreno doutrinário 

que por duas décadas lhe conferiu a segurança da qual nenhuma instituição militar 

prescinde para trabalhar. 

 

3.2. Começa a guerra: primeiros impactos (1939-1940) 

 

 As operações alemãs na Polônia, iniciadas em 1º de Setembro de 1939, 

surpreenderam a muitos observadores, principalmente militares. Logo ficou claro que o 

Exército alemão estava fazendo algo bem diferente do que as lembranças da última 

guerra induziram todos a esperar. A Polônia caiu em poucas semanas,
40

 com seus 

exércitos rapidamente envolvidos pela Wehrmacht. A campanha da Polônia provocou 

catarses nas publicações militares em todo o mundo, desconstruindo velhos paradigmas. 

 Em outubro de 1939, segundo mês da Segunda Guerra Mundial e primeiro mês 

d‟A Defesa Nacional que poderia ter trazido alguma publicação sobre as operações 

alemãs, não há nenhum artigo sobre a guerra. De fato, o artigo mais relevante é sobre as 

batalhas de blindados na Espanha (uma tradução sem especificação quanto à sua 

origem, que faz menção a observações de alemães e franceses sobre o desempenho dos 

carros naquela guerra), publicado em dois segmentos (setembro e outubro). Intitulado A 

Batalha dos Tanks na Frente de Madrid, o artigo critica os blindados leves alemães, que 

                                                           
39

 Ver capítulo 1. 
40

 Ver capítulo 1. 
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sofreram revezes então considerados incontestáveis em batalha. As conclusões do texto 

orientam para o emprego de carros mais pesados, devido às vulnerabilidades que os 

mais leves apresentaram em batalha. 

 

O carro alemão, que forma o esqueleto das novas “Panzer Divisionen” 

alemãs, frequentes vezes (...) julgadas com exagero, se revelou como um 

instrumento medíocre, quase sem utilidade. Setenta a cem tanks dessa espécie 

foram até este momento capturados das tropas do General Franco depois de 

combates, muitos deles insignificantes. Em muitos casos, pode-se mesmo 

dizer na maior parte, foram obrigados a se renderem depois de terem sido 

atingidos, ligeiramente, por balas de metralhadoras ou mesmo de fuzis de 

infantaria. Ainda que, por motivos fáceis de compreender, a crítica que os 

técnicos alemães fizeram sobre os carros engajados na “revolução geral 

espanhola”, ainda que bastante reservada, não permanece ela menos severa e 

instrutiva (Brigido, 1939, p. 28).  

 

 Mais uma vez, os aspectos técnicos ofuscaram as reflexões estratégicas e táticas, 

e é certo que os alemães tiraram boas lições dessas experiências.  

 Ainda em outubro de 1939, foi publicado um artigo, traduzido do francês, sobre 

o poder das defesas anti-carro, O Carro em Face do Anti-Carro na Ruptura, 

originalmente publicado em 1938. O texto traz ações da Primeira Guerra e da guerra na 

Espanha como fundamentação empírica, e levanta grande número de recursos à 

disposição do inimigo para frustrar as ações dos carros. O mês seguinte, novembro, 

também não traz nenhum artigo sobre a guerra na Polônia.  

De fato, apenas em 1940 começam a aparecer os primeiros impactos da Segunda 

Guerra Mundial na publicação brasileira, e os números mostram uma ruptura com 

alguns padrões anteriores. É notável a queda da influência francesa neste momento, 

embora ela não se encerre. A partir de então, surgem muitos artigos, publicados em sua 

maioria nos dois anos seguintes, sobre o emprego de blindados e sobre eventos 

ocorridos nos campos de batalha europeus, sobretudo nas batalhas da França. Muitos 

desses artigos são traduções. Primeiramente, francesas (em 1940) e depois, alemãs, de 

revistas da Wehrmacht (a partir de 1941). As traduções alemãs passam a crescer na 

proporção em que as francesas decaem, mas jamais alcançam número expressivo.  

O fato, porém, é que em 1940 as reflexões ainda são inferiores, tanto em número 

quanto em qualidade, ao que se poderia deduzir. O número total de artigos em 1940 é de 

170, dos quais apenas 16 (9,4%) são relevantes à Segunda Guerra ou temas afinados 
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com as transformações militares.
41

 Destes, nada menos que 11 são traduções, sendo 8 

francesas (68,7% das traduções e 50% do total de artigos relevantes), uma é alemã 

(9,1% das traduções e 6,2% dos artigos interessantes) e outras somam 2 (18,2% das 

traduções e 12,5% dos artigos do recorte).  

 A produção nacional permanece praticamente a mesma de 1939 para 1940. Na 

verdade, observa-se uma queda acentuada na proporção dos artigos relevantes de um 

ano para o outro, o que pode ser consequência de cautela da parte da intelectualidade 

militar brasileira, receosa, provavelmente, em tirar conclusões e atestados precipitados 

sobre os eventos em marcha. 

Os primeiros textos abordando a campanha polonesa aparecem somente em 

junho de 1940, mês em que a França agonizava à beira da rendição. Este fato não parece 

ser coincidência. Até este momento não há nada digno de nota nas publicações dos 

meses anteriores. Ao que tudo indica, a campanha da França provocou imediata resposta 

da intelectualidade d‟A Defesa Nacional, diferente da campanha polonesa. 

Como a batalha da França ainda estava em curso, aparecem artigos sobre a 

primeira blitzkrieg, enviesados pela visão francesa. Os artigos As Grandes Unidades 

Mecanizadas na Polônia e A Guerra Mecânica (traduções francesas) analisam detalhes 

da campanha da Polônia, sendo o primeiro meramente descritivo das operações alemãs, 

com o devido enfoque nas unidades mecanizadas; e o segundo, uma reflexão sobre as 

implicações táticas e operacionais daquelas batalhas, onde as conclusões do autor são 

decepcionantes. O sucesso aparece creditado à superioridade material, técnica e moral 

do Exército alemão, e não é dada muita atenção a questões relativas ao emprego das 

armas e tropas. Apesar dos aspectos enfatizados no texto terem pesado nas vitórias 

alemãs naquela e noutras campanhas, deve-se pontuar que isso acabou por sublimar as 

verdadeiras razões da rápida e absoluta vitória sobre um exército que estava longe de ser 

subestimado antes da guerra.  

Um Caso Concreto de Defesa Contra Carros aborda as dificuldades de uma 

unidade polonesa frente a uma companhia de carros alemães durante os primeiros dias 

da guerra na Polônia. No texto há grande preocupação com o enfrentamento dos 

blindados pela infantaria, e é dado excessivo valor à carência de equipamentos 
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 Ver tabela 3. 
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adequados (no caso, artilharia anti-carro) a este tipo de combate por parte da Infantaria 

polonesa. 

 

Tabela 3: A Defesa Nacional: comparação 

1939-1940 

Ano 1939 1940 

Total de artigos 135 170 

Artigos relevantes 19 (14%) 16 (9,4%) 

Brasil 4 (21%) 5 (31,25%) 

França 11 (57,8%) 8 (50%) 

Alemanha 1 (5,2%) 1 (6,2%) 

EUA 0 0 

Outros 3 (15,8%) 2 (12,5%) 

 

Essas traduções ainda demonstram a predileção dos militares brasileiros pela 

perspectiva francesa. Exemplo dessa assertiva é o fato da única tradução alemã daquele 

ano ser um elogio à cavalaria. O artigo Ataques a Cavalo (Klinger, 1940, p. 31-34), 

publicado originalmente na revista alemã Die Wehrmacht, faz contundente defesa da 

cavalaria montada, citando exemplos na Primeira Guerra em que foi bem sucedida (a 

despeito dos notórios massacres provocados pelas metralhadoras e demais armas da 

infantaria), e recorre a alguns pequenos exemplos de ações da cavalaria alemã na 

Polônia, quando o terreno era desfavorável ao uso de veículos e os cavalos foram bem 

sucedidos conjugando surpresa e apoio da infantaria. 

Desta forma, a reflexão produzida neste ano crucial para a Segunda Guerra 

Mundial é ainda torpe, muito orientada pela doutrina francesa, e pouco original. Dada a 

rigidez da instituição militar, não se pode esperar mudanças radicais da noite para dia. 

Somente após a derrota francesa a reflexão brasileira desperta para o fenômeno da 

Blitzkrieg, mas as primeiras publicações (sobre a campanha polonesa) são traduzidas da 

França, e mostram-se ainda pobres quanto à reflexão sobre doutrinas, além de muito 

descritivas. Isso sinaliza, em parte, as razões do fracasso do Exército francês em maio 

de 1940. 
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Todavia, se as traduções francesas geram decepção quanto ao que delas se 

poderia esperar, há neste ano artigos originais que despontam pela análise de certos 

aspectos da guerra mecanizada. O Tiro das Baterias Contra os Engenhos Mecânicos 

(Almeida, 1940, p. 37-41) possui a originalidade de atestar a primazia do blindado 

como ferramenta de ruptura no campo de batalha, o que o destaca em meio a tantos 

textos traduzidos do francês onde se pode perceber a luta de uma doutrina caduca para 

sobreviver aos fatos do campo de batalha.  

O texto pensa, mais uma vez, o problema dos carros de combate sob a 

perspectiva defensiva, enfocando as dificuldades em atirar contra os engenhos em 

movimento, partindo de exemplos da campanha polonesa onde a Infantaria polonesa 

encontrou dificuldades enormes para contê-los, culminando no esfacelamento de todo o 

dispositivo defensivo. O autor busca respostas na tática e doutrina de emprego dos 

meios anti-carro, contrariando a maioria dos artigos semelhantes até então analisados, 

que enfatizavam razões de cunho técnico. À infantaria cabe, segundo ele, com apoio de 

artilharia, estabelecer sistemas de defesa em profundidade e baseados na mobilidade, 

capazes de tentar envolver os blindados, não lhes oferecendo posições fixas a serem 

rompidas e cercadas.  

O tom dessas reflexões é um certo desencontro entre o que se tinha 

dogmaticamente concebido sobre o emprego da infantaria e dos carros e o que as 

experiências alemãs demonstravam. Com os blindados operando como arma de choque, 

a infantaria adversária, despreparada para tal eventualidade, passou a ter que combater 

sob circunstâncias muito adversas, contra um poder de fogo muito maior que o esperado 

nos manuais e treinamentos antes da guerra, além de ter pouco tempo para reagir e 

realizar as manobras necessárias aos sistemas de defesa treinados, inadequados para 

enfrentar a velocidade da Blitzkrieg. Esse descompasso em muito contribuiu para as 

vitórias alemãs, e ele aparece, indiretamente, situado sob a perspectiva da defesa contra 

carros.  

 Além desse problema envolvendo o combate da infantaria atacada por carros, a 

ação dos blindados alemães suscitou um debate na secção de cavalaria da publicação 

militar brasileira. Os militares dessa arma se perguntavam inúmeras questões sobre a 

motorização e a mecanização, suscitando debate com argumentos também em prol da 

cavalaria montada. Neles fica em evidência a luta de uma velha e clássica instituição 
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militar para sobreviver às novidades tecnológicas. Em grande parte, os arautos da 

cavalaria esforçavam-se para defender a mecanização apenas parcial.  

No artigo Orgulhos da Cavalaria (Lopes, 1940), o autor destaca a 

impossibilidade, segundo ele, de recorrer à motomecanização plena da cavalaria no 

Brasil devido à topografia de grande parte do território brasileiro. Interessante notar que 

o artigo começa com uma ressalva da redação da publicação, que diz o seguinte: 

 

O autor do presente artigo, no intuito de ressaltar os feitos da “nobre arma”, 

elege o nosso território como francamente hostil ao emprego de carros. Ao 

nosso ver, grande parte dos nossos teatros de operações, apresentam-se em 

melhores condições do que o teatro europeu para o emprego dos 

motomecanizados.  

Estamos de pleno acordo com o articulista quando concluiu pela motorização 

parcial da cavalaria, atendendo as condições particulares do Brasil. Porém, 

julgamos que esta motorização deverá obedecer não às antigas características 

da arma, e sim às novas, adquiridas pela sua atual organização, que foi 

imposta pelas exigências da guerra moderna (A Defesa Nacional, 1940, p. 
85). 

 

Neste artigo, pois, se percebe o debate quanto ao problema da motomecanização 

da cavalaria. De um lado, forças lutando para conservar; do outro, a insurgência das 

novidades, impulsionadas pela emergência irresistível da guerra moderna. A ressalva na 

abertura do artigo sinaliza que esse debate foi travado com grande intensidade. 

Não obstante a defesa tenaz do cavalo em alguns artigos da secção de cavalaria 

da publicação, há artigos diversos preocupados com o carro de combate. Em Carros de 

Combate – Histórico (Coelho, 1940), o autor faz uma análise fria e técnica sobre os 

carros de combate e sua aplicação em batalha. Apesar de não haver uma discussão 

aprofundada, o texto sinaliza um aumento do grau de importância dessa arma nas 

reflexões entre a intelectualidade militar brasileira, independente da perspectiva teórica 

e doutrinária.  

Também em Divisão Motomecanizada Alemã, o Major Nilo Guerreiro (1940) 

demonstra fascínio e apreciação aos feitos das divisões panzer. No momento da 

publicação desse último artigo, a Alemanha já derrotara completamente o Exército 

francês, o que intensifica a qualidade e quantidade das publicações focadas no tema da 

mecanização, revendo, também, as campanhas anteriores, em busca das razões do feito 

alemão. Através destes textos, nossos militares deixaram patente seu pouco 
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conhecimento sobre os problemas referentes à mecanização, abordando aspectos 

práticos e dando boas vindas às soluções oferecidas pelos alemães para o problema do 

impasse marcante nas reflexões militares durante e após a Primeira Guerra, quando a 

maioria dos exércitos apostava ainda no poder de fogo das defesas.  

O artigo Blitzkrieg (Figueiredo, 1940) é o primeiro texto mais conciso sobre o 

tema. Apesar de dar demasiada importância ao fator material – algo que foi comum nas 

primeiras interpretações daquelas batalhas, o autor considera as vitórias alemãs, em 

primeiro lugar, um atestado de equívocos políticos e estratégicos cometidos pelas 

demais potências em face do rearmamento alemão.  

 

A guerra relâmpago levada a efeito através da Polônia, Dinamarca, Noruega, 

Países Baixos e França, reduzindo à impotência, em menos de nove meses, 

oito países, alguns dos quais considerados potências militares de primeira 

grandeza, é a prova insofismável de que um pacifismo criminoso havia 

amarrado as mãos daquelas nações que não puderam enfrentar a arremetida 

fulminante do invasor.  

Pelas notícias que agora chegam de França, trazidas pela imprensa, vemos 

que os chefes gauleses já admitem, como causa do colapso do seu exército, 

outrora tão glorioso, a falta de equipamento, a deficiência de efetivos e 

ausência de decisão (Figueiredo, 1940, p. 151). 

 

O artigo destaca algo de crucial nas ações alemãs, que era ou deveria ser de 

conhecimento geral, dadas as lições da guerra na Polônia. Segundo ele, o sucesso das 

divisões mecanizadas alemãs foi obtido por boa combinação de esforços entre carros, 

aviação e infantaria, além de outros recursos. É importante ressaltar o quão falsa foi a 

impressão que foi passada ao mundo quanto à mecanização da Wehrmacht, pois 

somente uma pequena fração das Forças Armadas alemãs era motorizada e mecanizada. 

O que leva a crer que a diferença obtida pelos alemães não foi necessariamente material 

(Citino, 2004). Figueiredo destaca:  

 

Os altos chefes alemães tinham em mente as lições aprendidas na guerra civil 

da Espanha, de que carros de combate ou carros blindados nada podem fazer 
sozinhos ou apenas apoiados pela aviação. E por isso providenciaram, para 

que sempre tivessem o apoio eficaz da infantaria e da sua irmã desvelada – a 

artilharia, rebocada esta por truques motores e transportada aquela em 

caminhões de grande capacidade.  

Tudo que acabamos de expor era doutrina sabida e aplicada pelos franceses; e 

nossos esforçados mestres da missão militar não se cansavam de repetir: 

“carro isolado é carro parado e carro destruído”. Portanto, não houve 
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novidade nesse emprego que constituiu o coração do sucesso da blitzkrieg 

(ibidem, p. 153). 

 

O autor destaca o aspecto mais crucial da Blitzkrieg:  

 

O segredo do êxito não estava na força que os germanos possuíam e sim na 

escolha do ponto de aplicação dessa força. É mister eleger um ponto sem 

resistência ou de fraca resistência e aí aplicá-la violentamente, num push 

enérgico, de modo que uma cunha seja cravada bem a fundo no âmago do 

dispositivo inimigo. Depois... é só alargar a brecha produzida, transtornando 

toda a defesa adversa (ibidem, p. 154). 

 

Assim, este artigo pontua a essência dos métodos de ruptura alemães, mas não 

desqualifica a doutrina francesa. 

Não restam dúvidas quanto à preponderância dos artigos abordando o combate 

de blindados e a motomecanização em geral, estes últimos mais preocupados, 

normalmente, com questões técnicas e institucionais em meio ao processo de introdução 

dos engenhos motomecanizados no Exército brasileiro.  

Os textos sobre tática aérea aparecem em segundo plano, mas apresentam 

reflexões interessantes. A Aviação de Bombardeio 1939-1940 aborda as ações da 

aviação alemã que estavam na espinha dorsal das operações ofensivas da Wehrmacht. 

As ações de bombardeio da Luftwaffe, salvo ações mais estratégicas, como o 

bombardeio de capitais e centros urbanos, eram ações táticas de apoio aproximado às 

tropas, fundamentais para o sucesso dos avanços mecanizados alemães. Por isso 

mesmo, elas mereceram elevada atenção dos nossos militares, o que se pode constatar 

também pelo número de artigos discutindo as necessidades de defesa anti-aérea dos 

exércitos.   

 Gestos de Comando Peculiares às Unidades Motorizadas e Mecanizadas discute 

as inovações do período sob o ponto de vista do comando. Como comandar com 

eficácia em meio a ações tão rápidas? Como manter o controle das tropas em avanços 

tão velozes e como coordenar tais ações com bom reconhecimento e análise de 

informações, sem perder o momento da batalha? São algumas das questões colocadas 

por este artigo de autoria indígena. 
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 Assim, o ano de 1940 não apresenta crescimento dos artigos a respeito de 

inovações. A campanha da Polônia começa a ser debatida e há artigos ainda sob 

orientação francesa com vistas a entender aquelas vitórias como um pleno sucesso 

material. Fica claro que o choque daquele episódio não foi tão forte quanto poderia ter 

sido. O caso é que, embora tenha sido de fato superestimada antes da guerra 

(considerada a 5ª potência militar do mundo), a força de combate polonesa foi 

subestimada após sua acachapante derrota com base em simples visão retrospectiva, 

esse grande inimigo do historiador e do cientista social em geral. O sucesso alemão foi 

tão surpreendente (não pela vitória, mas pela forma como ela se deu), que a única razão 

possível para os observadores mais conservadores da época seria a, então suposta, 

debilidade do Exército polonês para além do que se presumira antes da guerra. Esse 

raciocínio pragmático facilitou a aceitação daquela vitória alemã por esses 

observadores, muitos deles franceses, esterilizando o campo para melhores análises e 

possíveis conclusões.  

Isso não significa acusar estas análises de cínicas, mas sim, de dotadas de uma 

dada resistência a novas percepções e possibilidades de engajamento divergentes das 

hegemônicas, resistência típica da instituição militar. Isso obscureceu os perigos que o 

Exército alemão representava para as demais potências, ao colocar o Exército polonês 

como vítima, principalmente, de suas deficiências materiais e técnicas. Tais deficiências 

foram, certamente, fatores importantes na vitória alemã, mas não podem ser 

consideradas o seu elemento chave. A verdadeira razão se encontra na diferença entre as 

concepções de emprego dos meios de engajamento disponíveis. Diferença também 

existente entre alemães e anglo-franceses, o que explica, a despeito de toda a qualidade 

do material e tradição militar daquelas duas potências, o desastre semelhante ao polonês 

sofrido por ambas na primavera de 1940.  

  

3.3. A intensificação da reflexão acerca da Blitzkrieg, 1941-44 

  

O volume de discussão sobre as novidades da Segunda Guerra tem o seu auge 

nesse recorte. É a partir de 1941 que as reflexões a respeito das blitzkriegs atingem o 

amadurecimento, depois de decorridos mais de dois anos de guerra. É nesse ano que a 

produção brasileira atinge o seu pico, ultrapassando de longe o número de traduções. A 
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maioria dos textos traz apreciações descritivas sobre as vitórias alemãs, ressaltando o 

emprego dos blindados. A derrota da França é apresentada em muitos como 

consequência de material inferior (em quantidade e em qualidade) ao alemão. A 

produção desse momento reflete o conflito entre os eventos no campo de batalha, que 

depõem contra a doutrina francesa, e a rigidez do meio militar brasileiro, preocupado 

em salvar tal doutrina do completo fracasso. De qualquer forma, alguns artigos 

destacam-se deste apanhado por terem elucubrações mais perspicazes em relação aos 

métodos de combate alemães. 

 

3.3.1. A produção em 1941: a produção indígena atinge o seu auge 

 

O ano de 1941 apresenta um total de 242 artigos, dos quais 72 (29,7%) 

correspondem aos temas relativos à Blitzkrieg, um crescimento notável em relação aos 

anos anteriores. Este ano marca um aumento substancial das reflexões sobre a 

motomecanização e traz alguns artigos específicos sobre a queda da França, evento que, 

de fato, impactou enormemente o pensamento militar brasileiro. A estonteante vitória 

alemã, embora não tenha posto definitivamente em descrédito as doutrinas francesas, 

gerou reflexões críticas em alguns (poucos) casos.  

Não obstante, em meio às análises ressaltando aspectos materiais, morais ou 

quaisquer capazes de atenuar problemas nas doutrinas francesas, pode-se constatar, no 

mínimo, certa preocupação com a legitimidade das mesmas após os eventos de 

maio/junho de 1940. Cumpre notar que, ao mesmo tempo, há artigos analisando as 

ações das grandes unidades mecanizadas alemãs tratando-as como algo inovador, fruto 

de genialidade e originalidade especiais, e razão do sucesso da Wehrmacht até aquele 

momento na guerra. Estes trabalhos ressaltam os métodos de emprego e as doutrinas de 

engajamento alemãs, muitas vezes contrastando-as com outras, como a doutrina 

francesa, por exemplo. Assim, como veremos, há um confronto de ideias, entre artigos 

em defesa da doutrina francesa e artigos em exaltação aos métodos e ações das grandes 

unidades mecanizadas alemãs.  

O ano de 1941 marca, também, o começo da guerra entre Alemanha e Rússia, 

palco das maiores blitzkriegs (e batalhas) da história. Essas batalhas levariam à 

produção de grande quantidade de artigos no meio militar, muitos também n‟A Defesa 
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Nacional. A maioria, traduções norte-americanos que aparecem do ano de 1942 em 

diante, já no bojo da aliança militar Brasil-EUA. 

 Os artigos de 1941 apresentam um aumento considerável (em termos 

percentuais) de traduções de periódicos militares alemães. As operações alemãs são 

observadas com enfoque especial no emprego do carro de combate e as vitórias dos 

exércitos mecanizados aparecem como razão do sucesso, sendo abordadas como obra de 

grande genialidade militar frente à apatia que reinava nas doutrinas das demais 

potências sobre as possibilidades de emprego desta arma.  

Dentre os 72 artigos destacados da produção total daquele ano, 14 (19%) são 

traduções, uma queda significativa na emulação de reflexões estrangeiras. Destas, 

apenas duas (14% do total) são francesas. Há seis (42,8%) traduções diretas de 

periódicos alemães, número seis vezes maior que no ano anterior, totalizando quase a 

metade de toda a emulação naquele ano. Começam a surgir artigos norte-americanos, 

ambos sobre operações alemãs na França, com enfoque nas divisões blindadas: A Ação 

da 1ª Divisão Panzer no Começo de Maio de 1940 e A Ruptura de Sedan. Essas duas 

traduções somam 14% das traduções em 1941, número que cresceria exponencialmente 

nos anos seguintes. 

 

Tabela 4: A Defesa Nacional: comparação ano a ano – 1941 -1944 

Ano 1941 1942 1943 1944 

Artigos totais 242 192 176 213 

Artigos relevantes 72 (29,7%) 49 (25,5%) 61 (34,6%) 77 (36,1%) 

Brasil 58 (80,5%) 22 (44,9%) 10 (16,4%) 29 (37,6%) 

França 2 (2,7%) 2 (4,1%) 2 (3,3%) 4 (13,7%) 

Alemanha 6 (8,3%) 4 (8,1%) 2 (3,3%) 0 

EUA 2 (2,7%) 19 (38,7%) 41 (67,2%) 40 (51,9%) 

Outros 4 (5,5%) 2 (4,1%) 6 (9,8%) 4 (13,7%) 
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 Em A Ruptura de Sedan explora-se a genialidade da manobra alemã em maio de 

1940.
42

 Em A Ação da 1ª Divisão Panzer no Começo de Maio de 1940, aborda-se todas 

as particularidades do combate de uma unidade blindada alemã. Cabe notar que a 

tradução brasileira enfatiza os trechos em que a unidade germânica enfrenta problemas, 

de modo a desmistificar um pouco a noção geral a respeito dessas unidades 

mecanizadas, tidas por muitos naquele momento como invencíveis. 

Porém, os dois artigos não vão além da descrição, não sendo muito relevante 

explorá-los mais neste trabalho. Fundamentalmente, a publicação militar brasileira 

passa, a partir de 1941, a publicar muitos estudos e reflexões dos meios militares dos 

Estados Unidos, em compasso com a emulação também daquela doutrina, que aumenta 

gradativamente após 1942.  

O mesmo não se repete nos artigos de origem alemã. Dentre os quais destaca-se 

O Engenho Blindado Alemão, que trata da qualidade do emprego dos blindados, 

explorando a distinção do emprego alemão em relação ao dos aliados. Segundo o autor, 

os carros desempenharam papel decisivo nas conquistas devido à sua forma especial de 

emprego usada pelos alemães. Segundo o artigo, a superioridade germânica resultou do 

oportuno emprego dos carros em formações acentuadamente largas e em manobras que 

foram controladas rigorosamente durante todo o tempo, do começo ao fim da operação. 

O texto exalta a alta capacidade de combinação de armas e recursos do Exército alemão, 

juntamente com a logística, que naquela operação foi impecável.   

Outro artigo de origem alemã, Os Combates de uma Divisão Blindada, descreve 

a rotina da ação de uma Divisão Panzer na campanha da França. O texto consiste em 

um relatório do Alto Comando alemão, publicado na revista alemã Signal, e traduzido 

pelo Major Armando V. de Vasconcellos Pereira para A Defesa Nacional. 

 Dentre as poucas traduções francesas deste ano, é digna de nota A Aviação de 

Assalto Contra as Divisões Blindadas. O artigo, escrito antes da invasão da França, 

analisa o potencial anti-tanque da aviação partindo das experiências na Polônia e na 

guerra de inverno entre URSS e Finlândia (1939/1940).  

 Dentre os artigos de produção nacional, destaca-se, sem sombra de dúvidas, o 

trabalho do Major Nilo Guerreiro Lima, O Bombardeio em Mergulho e A Aviação de 

Assalto. Lima traça um breve histórico do avião bombardeiro de mergulho, lembrando a 

                                                           
42

 Ver capítulo 1. 
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origem do invento nos aviões Curtiss empregados no Porta-Aviões norte-americano 

USS Saratoga, e lembra também uma breve experiência brasileira, quase uma década 

anterior à Segunda Guerra, durante a guerra de 1932: “Entre nós mesmos, o bombardeio 

em mergulho era conhecido e praticado” (Lima, 1941, p. 195). O texto apresenta 

excelente exposição técnica sobre os Stukas e sobre o conceito de emprego do avião 

bombardeiro de mergulho. 

 

A aviação de assalto desempenha também um papel importante no ataque às 

tropas e comboios em marcha, especialmente em casos de retirada, onde 

juntamente com os demais aviões (...) atacam à baixa altura a bomba e 

metralhadora. Em certos casos, para quebrar o moral e impor mesmo o 

pânico, são empregadas bombas sibilantes e bombas com retardo. As 

primeiras impressionam pelo terrível assobio, misto de sons alucinantes; as 

segundas pela surpresa de suas explosões. Aliás as bombas com retardo têm 

tido, na atual guerra, um grande emprego, especialmente nas operações de 

transposição dos cursos d‟água e no ataque aos centros industriais (ibidem, p. 

208).  

 

Um aspecto importante da Blitzkrieg aparece enfatizado no trecho citado: o 

psicológico. A menção às bombas sibilantes como recurso contra o moral do adversário, 

aspecto que aumentava o impacto dessas ações ofensivas sobremaneira.  

Dos artigos sobre motomecanização, destacam-se Carros de Assalto (Brasil, 

1941, p. 83-101) e Emprego dos Carros de Combate (Cabral, 1941, p. 117-141). O 

primeiro é estritamente técnico e informativo, buscando as raízes do conceito de carro 

de combate na antiguidade, meticulosamente descritivo das características peculiares a 

cada invento citado. O artigo vai até os carros do início da Segunda Guerra, discute 

superficialmente doutrinas de emprego e exclui o problema do combate anti-carro. O 

segundo trabalho citado também traz informes históricos desde a antiguidade, e aborda 

de forma mais aprofundada os problemas relativos ao emprego da arma. Sobre os 

primeiros impactos do que foi demonstrado pela Wehrmacht, Cabral (1941, p. 126) 

afirma: 

 

Nesta campanha (Polônia) teve-se a impressão que o exército invasor, por 

ação do progresso transformou pelo menos, os meios de guerra, muito 

embora conservasse intactos os princípios fundamentais da arte da guerra. 

Sim, porque em vez de uma preparação de artilharia, vimos uma preparação 

da aviação; em vez de couraças fixadoras, vimos couraças propulsoras, isto é, 

couraças ofensivas no lugar de couraças defensivas; em vez de uma infantaria 

pé de poeira, estafada, ronceira, vagarosa, vimos uma infantaria motorizada, 
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rápida, veloz, impetuosa, descansada, bem provida de meios. E tudo isso 

devido à motorização. 

 

 Embora seja falso afirmar que o Exército alemão era completamente motorizado, 

é correto dizer que as unidades de linha eram organizadas em função da máxima 

mobilidade à disposição das forças armadas, proporcionando às tropas de ataque 

unidades mecanizadas para as ações de ruptura apoiadas pelas unidades da infantaria e 

artilharia motorizadas. Atrás destas vinha o restante das tropas infantes, a pé, junto com 

artilharia transportada por animais e a cavalaria. Depois, o autor segue abordando mais 

especificamente a mecanização.  

 

Na campanha ítalo-etíope, na guerra nacionalista da Espanha, no conflito 

sino-japonês, nos atuais combates da Europa, verificamos a eficiência dos 

engenhos mecanizados, ao par das dificuldades encontradas e muito naturais 

nas épocas de pura experimentação. Verificamos que a couraça vai resistindo 

à penetração dos projéteis, cada vez mais, muito embora as armas tendam 

para maiores calibres, o que importa numa diminuição sensível da 

modalidade das mesmas. Por outro lado, a couraça vai aumentando cada vez 

mais e o veículo que a transporta que antigamente se imobilizava em 
qualquer poça de lama, ou se detinha em qualquer barranco, já vai vencendo 

obstáculos bem pronunciados.  

Na Polônia, o motor blindado venceu a planura e a lama. Na Holanda e 

Bélgica, transpôs canais alagadiços. Nos Bálcãs galgou serranias, 

desfiladeiros e gargantas. E no deserto tem sobrepujado o clima infernal e o 

mar de areias. 

No Brasil, só tivemos uma vaga ideia do emprego de engenhos blindados. Foi 

durante a revolução constitucionalista em 1932, em que as tropas legais 

sofreram por muito as consequências do trem blindado. Trata-se do mesmo 

artifício usado pelos ingleses na guerra dos bôeres. Uma locomotiva mais ou 

menos protegida por placas de ferro, armada de um morteiro Brandt e de 

algumas metralhadoras pesadas. Nenhum exército que se diz moderno poderá 

se classificar como tal, sem que esteja pelo menos procurando adaptar-se a 

tão decisivo meio de ação (Cabral, 1941, p. 132. Grifo do autor). 

 

 Aqui cabem algumas considerações pertinentes. Em primeiro lugar, é notável a 

mudança de percepção sobre as experiências anteriores à Segunda Guerra, antes tratadas 

com grande cautela. Conforme explicitado pelos artigos anteriores à guerra, essas 

experiências não foram percebidas como atestado de sucesso definitivo do engenho 

blindado enquanto ferramenta de choque e ruptura. Na maioria delas, a assimetria entre 

os oponentes impediu análises mais apuradas do fenômeno tático e se deu excessivo 

valor às defesas anti-carro e seu potencial para imobilizar e destruir os carros de 

combate, notadamente nas avaliações da guerra na Espanha. Agora, em 1941, após três 
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anos de bem sucedidas operações mecanizadas contra exércitos de primeira grandeza, as 

experiências anteriores aparecem interpretadas de forma diferente, já acrescidas de boa 

dose de visão retrospectiva. Deve-se ressaltar, novamente, que foi apenas após a queda 

da França que se deu essa clivagem nas análises e reflexões sobre o emprego do 

blindado no pensamento militar brasileiro publicado n‟A Defesa Nacional.  

Fechando a conta, há 4 artigos de outras origens, somando 28,5% das traduções. 

Dentre estes últimos, destaca-se A Importância das Transmissões no Exército Alemão, 

texto oriundo de uma publicação do Exército espanhol, que trata de um problema 

crucial à Blitzkrieg. O texto reverencia os feitos alemães citando a estupefação causada 

pelas vitórias da Wehrmacht: 

 

Nas primeiras batalhas do Oeste (campanha da França), a imprensa mundial, 

foi prodigiosa em notícias e artigos, sobre o aparecimento de misteriosas 

armas, cuja atuação, produzindo efeitos quase sobrenaturais, era o motivo das 

suas fulminantes vitórias. Outros informantes se referem ao descobrimento de 

“armas secretas‟, cujo poderio explica perfeitamente a facilidade com que o 

Exército alemão conseguiu os seus grandes triunfos (Silveira, 1941, p. 137). 

 

 O autor aborda, então, uma das razões mais fundamentais dos sucessos alemães. 

Com a vastidão do campo de batalha moderno, proporcionada pelo alcance cada vez 

maior das armas, as dificuldades de comando e controle se tornam enormes, 

dificultando avanços rápidos de grandes unidades, sob o perigo de perderem contato 

umas com as outras e com as esferas superiores de comando, como ocorreu em 1914 

com as unidades alemãs no Marne, que passaram a manobrar isoladamente. Segundo o 

autor, foi aquela experiência que impulsionou o desenvolvimento do sistema de 

transmissões do Exército alemão, essencial ao espírito ofensivo da Blitzkrieg. 

 

Do mesmo modo que no homem o cérebro está ligado a todos os membros 

executores pela complicada rede do sistema nervoso, onde a sua falta 

representa a inação do órgão correspondente, do mesmo modo o exército 
como organismo, o seu comando – cérebro – precisa de muitas redes de 

transmissões – sistema nervoso – para que as ordens cheguem até os últimos 

executantes, e para que as informações destes, (reações musculares) – sejam 

imediatamente conhecidas pelo comando (ibidem, p. 138). 

 

 Para o autor, o “segredo” do sucesso alemão é a iniciativa ao longo da cadeia de 

comando. 
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A extensão das várias frentes de luta faz com que o comando superior – e por 

sua vez cada um dos escalões – não possa dirigir a batalha com os 

pormenores, devendo, portanto, atribuir maior iniciativa aos comandos 

subordinados (ibidem: 139). 

 

Este princípio é completamente contrastante com a doutrina francesa, e foi uma 

das diferenças principais a favor do Exército alemão em maio/junho de 1940.  

 

3.3.2. O ano de 1942 e os primeiros debates sobre a doutrina francesa 

  

 Este ano apresenta uma enorme quantidade de artigos traduzidos dos periódicos 

militares norte-americanos. O Exército brasileiro começa a alinhar-se às doutrinas 

norte-americanas, que, por sua vez, estão em fase de transformação e aprendizado com a 

Segunda Guerra. Uma parte considerável desses artigos revela emulação das doutrinas e 

métodos alemães por parte dos norte-americanos.  

Há também uma emergência de trabalhos em defesa da doutrina francesa, 

negando rupturas entre os manuais anteriores à guerra e à Blitzkrieg. Estes trabalhos 

primam pela tentativa de desmentir a vocação defensiva da doutrina francesa, e 

justificam os êxitos alemães pelo excelente treinamento das tropas e superioridade em 

equipamentos.  

 Muitos artigos analisam o emprego de blindados e armas combinadas, tratando 

as experiências alemãs como casos exemplares, enfatizando os problemas de 

comunicação. Em meio a tantos esforços conjuntos, entre tropas muitas vezes distantes 

centenas de quilômetros na mesma batalha, tornou-se mister o desenvolvimento dos 

sistemas de transmissão, a fim de proporcionar um eficiente aparato de comando e 

controle, sem o qual nada disso seria possível em primeiro lugar.   

No artigo As Novidades da Guerra Atual (Vasconcelos, 1942), o autor dá ênfase 

à importância das comunicações mediante a motomecanização dos exércitos, que deu 

outra velocidade aos acontecimentos do campo de batalha – preocupação das mais 

recorrentes nos artigos brasileiros, juntamente com os métodos anti-carro. Vasconcelos 

defende as comunicações como ponto mais importante do inimigo, a ser almejado 

principalmente pelas operações aéreas.  
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As comunicações terrestres, com o desenvolvimento e potencialização da 
Aeronáutica, associada às G. U. blindadas e motorizadas, constituem como 

sempre os objetivos militares mais imediatos de um teatro de operações 

considerado e cada vez se tornam mais ameaçadas (Vasconcelos, 1942: 108). 

 

Depois, o autor cita as blitzkriegs como exemplos de comando e controle, dando 

ênfase ao emprego de tropas paraquedistas. Sobre o emprego de tropas especiais, 

Vasconcelos enfatiza as operações aerotransportadas, que estavam causando bastante 

impacto na guerra. 

 

Os resultados obtidos com o acionamento desse novo meio de agressão (o 

paraquedista), em favor da rapidez das operações, podem ser apreciados na 

Batalha da Polônia e na Batalha da França cujos êxitos espetaculares 

consagraram a técnica perfeita da “blitzkrieg” alemã. A experiência da 

Batalha da Grécia, culminada em Creta, merece igualmente reflexão e sugere 

ensinamentos preciosos, nesse sentido (Vasconcelos, 1942, p. 109. O grifo é 

nosso).  

  

Na conclusão, o trabalho afirma não haver novidades profundas na “arte da 

guerra”, embora opine sobre a novidade trazida pela Blitzkrieg quanto à combinação de 

armas: “Só a ação combinada e em íntima ligação das armas ou meios de combate é 

capaz de produzir efeitos rápidos e duradouros no cumprimento de uma missão tática 

empreendida” (ibidem, p. 113). Porém, segundo ele, os princípios consagrados nos 

regulamentos de antes da guerra de 1939 estariam corroborados pela doutrina alemã, e 

não superados por ela, sancionados com a prática do campo de batalha.  

 

Não se trata, pois, de qualquer inovação na arte da guerra. Os processos sim, 

são novos e correspondem aos meios do jogo. O que falta de modo geral, 

devemos notar especialmente, é a instrução de combate em conjunto, de 

combinação das armas, em que reside todo o segredo da preparação do 

soldado para a guerra, como artífice que é. Trata-se de uma máquina que 

precisa ser conhecida pelo operário que a aciona para ter rendimento. 

Meditemos sobre os ensinamentos de agora e acreditemos na necessidade de 

orientar mais objetivamente nossa instrução de combate; façamos cumprir, 

mas cumprir com honestidade, os nossos regulamentos que são ainda bons e 

verdadeiros (ibidem, p. 113-114). 

 

Segundo este artigo, por fim, a novidade da Blitzkrieg está na eficiência da 

combinação das armas disponíveis, alcançada pelo rigoroso treinamento de todas as 
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tropas envolvidas na administração da máquina militar alemã. A razão do excelente 

rendimento alemão estaria no campo da execução, não da concepção. 

Este aspecto, em particular, é alvo de observações mais detalhadas no artigo A 

Condição Militar Alemã e o Valor do Soldado Alemão (Däniker, 1942, p. 91-119). O 

texto, de autoria de um observador suíço,
43

 enfatiza a iniciativa nos diversos escalões e a 

presença dos comandantes na frente de batalha. Assim, os êxitos alemães teriam sido, 

em grande parte, fruto não de determinações geniais do Estado Maior, mas de 

iniciativas durante a batalha, tomadas por oficiais no campo, em meio à luta. O sistema 

de treinamento alemão, conforme já foi exposto, primava pela iniciativa como antídoto 

aos problemas que tomaram conta da guerra após o aumento exponencial do poder de 

fogo e do campo de batalha. Como parte dessa ideia, a liderança dos oficiais no campo 

se destacava pela audácia. De tenentes a generais, era possível identificar oficiais 

alemães sempre à frente de suas tropas, como os oficiais de tempos mais remotos na 

história militar.  

Com a observação geral da batalha inviabilizada pelas novas extensões do 

conflito, o treinamento baseado na liderança e iniciativa dos oficiais e tropas permitiu ao 

Alto Comando alemão evitar a perda do controle da batalha e das oportunidades para 

adversários comparativamente mais lentos, incapazes para tomarem decisões rápidas, 

paralisados por sistemas de hierarquia e treinamento inflexíveis e totalmente incoerentes 

com as realidades da guerra moderna. 

 

Depois do Alto Comando do Exército alemão se ter convencido de que 

poderia obrigar o adversário a uma guerra de movimento, coube-lhe a 

resolução de problemas estratégicos inteiramente diferentes do que os que 

se apresentavam aos comandos francês e inglês. Era possível pensar em 

operações de guerra semelhantes às de Napoleão, Moltke e Schlieffen, sem 

contudo querer imitá-los, porque atualmente são outras as condições táticas, 

sobretudo em vista do extraordinário desenvolvimento dos recursos técnicos 

(Vasconcelos, 1942, p. 91. Grifo do autor). 

 

Seria inadmissível, desta forma, a adoção de processos estratégicos do passado, 

exceto por certas regras inabaláveis da estratégia, imutáveis, “cuja aplicação racional 

conduziu à vitória os grandes chefes militares da História” (Däniker, 1942, p. 91). 

                                                           
43

  Este artigo não tem especificação quanto ao tradutor. 
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 O autor desenvolve uma análise bastante original da campanha polonesa, que 

merece destaque por identificar alguns elementos-chaves do sucesso da Wehrmacht: 

 

No início da campanha da Polônia, havia uma distância de cerca de 500 km 

entre o extremo da ala direita alemã (...) e o extremo da ala esquerda (...). 

Não há dúvida que os recursos técnicos modernos, com que facilmente 

conseguem vencer grandes distâncias, reduzem, de algum modo, a área da 

luta, permitindo que se empreguem hoje outros padrões de medida do que 
antigamente. Isto é certo – entretanto, para que essa “redução da área” 

pudesse ser tornada efetiva era preciso que houvesse liberdade de 

movimento. Assim, diante das defesas consideravelmente reforçadas, surgiu 

como primeiro problema, de cuja solução dependeria a possibilidade de ser 

realizada uma operação concêntrica, a questão se seria possível ou não 

romper as linhas defensivas e obter liberdade de movimento (grifo do 

autor). Caso as forças polonesas tivessem podido manter as suas posições, 

ainda que fossem apenas em alguns pontos, a campanha não teria, desde 

logo, tomado a forma de operação concêntrica, com o seu desenvolvimento 

característico. A situação estratégica teria sido, em tal caso, inteiramente 

outra e teria obrigado os alemães a tomarem medidas diferentes. Em face do 

que se observou durante o primeiro ano de guerra, não pode haver dúvida de 

que o Alto Comando alemão também teria dominado facilmente a situação, 

mesmo se tivesse ocorrido essa hipótese. A operação, que hoje se nos afigura 

como manobra muito simples, não podia, entretanto, ser tentada sem que 

houvesse certeza de que seria, novamente, possível forçar a guerra de 

movimento e de manter a continuidade desse movimento no campo de 
batalha. A convicção, ou antes, a crença ousada de que isso seria possível, 

só tinha, antes da guerra, o Alto Comando alemão, discordando de todos 
os demais técnicos militares do mundo (Däniker, 1942, p. 95. O grifo é 

nosso).  

 

 Segundo este observador, os alemães detinham uma visão particular sobre a 

batalha. Durante o período entre guerras, enquanto os demais estados-maiores 

trabalhavam orientados pelas lembranças da guerra de posição, o Estado Maior alemão 

desenvolveu, mesmo limitado pelas imposições do Tratado de Versalhes, a solução para 

o impasse das trincheiras, cuja primeira centelha brotara já em 1918.
44

 O êxito 

alcançado pelos alemães nessa questão é fruto do desenvolvimento de uma doutrina 

baseada na ofensiva veloz, algo que, em si, estava longe de ser novo na história militar, 

mas que estava em descrédito pelos seus adversários há décadas.  

 Como outros artigos já haviam observado, Däniker também ressalta a 

combinação entre fogo e movimento desenvolvida pelos alemães, retomando as rédeas 

da ofensiva. Enfatiza a tendência das operações alemãs, em todos os níveis, de 

concentrar recursos no ponto fraco inimigo, após ações de escaramuças e 

reconhecimento, evitando a dispersão do potencial ofensivo. 

                                                           
44

 Ver capítulo 1. 
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Por meio da concentração de forças, e de sua aplicação nos pontos de 

importância decisiva, como se verificou nas operações de unidades blindadas, 

foi possível forçar, sempre de novo a guerra de movimento e manter a 

continuidade, indispensável à conquista de uma vitória completa. Os 

adversários, que não haviam admitido a possibilidade da ruptura dos seus 

sistemas de defesa, viram-se inesperadamente diante de problemas, que não 

eram capazes de resolver, dada a orientação de sua formação técnica e em 

face de todas as suas convicções até o momento. Todas as advertências, como 

a de Weygand, haviam sido desprezadas. Weygand declarara que considerava 

desonrosa a defensiva, desde o momento em que o inimigo tivesse invadido o 

solo da pátria. Assim, caso não se pretendesse enfrentar uma linha de defesa 
situada na retaguarda, tornava-se preciso que a guerra de movimento fosse 

preparada de modo a permitir que se tentasse a batalha em campo aberto e de 

lutar como nos tempos passados, quando a arte da guerra ainda não havia 

sido desvirtuada por um materialismo exagerado. Como não lhe tivessem 

dado ouvidos, a situação dos franceses ante os ataques alemães, tornou-se, 

dentro em pouco, desesperadora (ibidem, p. 107). 

 

 Mais adiante, o autor atesta a diferença de orientação entre as duas doutrinas: 

 

A audácia alemã venceu a prudência francesa. Essa audácia abalou mais a 

coragem do inimigo do que exigiu sacrifícios de sangue. As operações 

temerárias muitas vezes paralisaram de tal modo o raciocínio do adversário, 

que o impediram de empregar eficazmente os seus recursos bélicos. A 

estratégia moderna introduziu uma nova dimensão de tempo, 

caracterizando-se pelas operações rápidas e pelas perdas relativamente 

pequenas (Däniker, 1942, p. 111. Grifo do autor). 

 

 Ou seja, diferente de alguns artigos (sobretudo nacionais), esta tradução procura 

enfatizar a distinção entre os cernes das duas doutrinas, interpretando o sucesso da 

Blitzkrieg como resultado de inovação frente ao cenário militar que se fossilizou para a 

maioria dos exércitos após o enorme aumento do poder de fogo e, principalmente, após 

a experiência traumática da Primeira Guerra Mundial. A Blitzkrieg seria, assim, melhor 

definida como uma reinvenção.  

 Por outro lado, o autor destaca o valor da preparação alemã nas virtudes 

militares que considera básicas, as virtudes do “bom soldado”, do “bom comando”, que, 

segundo ele, são tradicionalmente treinadas nas tropas alemãs desde a época dos 

prussianos. Isso teria servido para desequilibrar o combate contra um oponente que 

apostou demais em armas e material (Linha Maginot): 
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O emprego hábil das armas modernas influiu grandemente nisso (no sucesso 

alemão), mas em última análise foram sempre as virtudes militares do 

soldado, que produziram o efeito decisivo. O vencido procura sempre atribuir 

a sua derrota à sua inferioridade material ou então a certos movimentos 

táticos errados. Esse raciocínio, porém, não está certo. No caso presente a 

defesa desmoronou precisamente, porque foi considerada, erradamente, como 

sendo sobretudo uma questão material (ibidem, p. 114). 

 

 Nesta assertiva, o presente artigo se opõe à maioria das interpretações da época, 

negando às razões materiais a causa decisiva daqueles resultados no campo de batalha.  

 Não obstante se ter verificado durante as experiências da guerra na Polônia a 

eficiência das tropas alemãs, certas alterações e novas disposições tiveram lugar após o 

término da campanha, da parte do Estado Maior alemão. Durante o inverno de 1939/40, 

o Exército alemão submeteu as tropas a um treinamento rigoroso, onde foi 

especialmente exercitada a colaboração das diversas armas, sobretudo em operações 

contra fortificações. Já os ingleses e franceses, por outro lado, perderam, segundo 

Däniker, uma grande oportunidade. O autor faz severa crítica contra a postura anglo-

francesa, censurando-a por não ter aproveitado os ensinamentos daquela campanha 

(ibidem, p. 116). Ele afirma que seus líderes deveriam ter enviado oficiais à Polônia a 

fim de observar a guerra de perto e preparar melhor seus exércitos, visto que era o 

primeiro enfrentamento direto entre países europeus desde o término da Primeira 

Guerra.  

 

Quando o general Ironside declarou, na primavera de 1940, aos 

representantes da imprensa que a ideia, do que teria acontecido se os alemães 

tivessem atacado no Ocidente durante o outono de 1939, ainda o fazia tremer, 

referia-se tão somente à falta de material. Resultou daí que, a 10 de maio de 

1940, os exércitos das potências ocidentais enfrentassem o ataque alemão, 

com os mesmos pontos de vista com que entraram no conflito. Se as 

operações de guerra na Polônia houvessem, de algum modo, confirmado 

a doutrina defendida naqueles países, seria compreensível essa atitude. 

Entretanto, os acontecimentos haviam demonstrado exatamente o 
contrário. Essa persistência no erro tornou ainda maior a vantagem dos 

alemães, ao iniciarem o ataque. Assistiu-se, então, ao embate entre uma 

teoria, baseada em fatos ocorridos, há mais de 20 anos, durante a Guerra 

Mundial e uma orientação realista cujo acerto acabara de ficar comprovado 

nos campos de batalha da Polônia (Däniker, 1942, p. 117. O grifo é nosso). 

 

 Contrastando diretamente com essa tradução, o artigo A Doutrina Francesa e a 

Guerra de 1940 (Araripe, 1942, p. 9-24), escrito a partir de observações feitas pelo 
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General Bourget, desenvolve análise cujo resultado é uma defesa contumaz da doutrina 

francesa.  

O ponto do artigo é, justamente, analisar qual seria a relação entre a doutrina 

francesa e a derrota contra a Alemanha. Araripe cita trechos do regulamento de 

instrução de 1937 (orientado pela MMF) sobre a defensiva e a ofensiva, e analisa-os 

criticamente. Em primeiro lugar, ele questiona se teria a doutrina francesa tido 

oportunidade de ser aplicada. Ele afirma que, dadas as condições do ataque alemão, a 

resposta é negativa. No entanto, não deve-se poupar a França de crítica por não ter 

agido ofensivamente entre setembro de 1939 e maio de 1940, como preconizava sua 

doutrina estratégica, que afirmava que somente a ofensiva tem o poder de decidir. 

 

Sem desconhecer a importância dos progressos realizados a partir dessa 

época (1921) no domínio dos meios de combate e de transporte, a Comissão 

de redação da presente Instrução estimou, contudo, que esses progressos de 

ordem técnica não modificavam sensivelmente, no domínio tático, as regras 

essenciais estabelecidas por seus antecessores (...) e que o corpo da Doutrina, 

objetivamente fixado no dia seguinte ao da vitória por chefes eminentes que 

acabavam de exercer altos comandos, devia continuar sendo a base para o 

emprego das nossas grandes Unidades (I.G.U. francesa apud Araripe, 1942, 

p. 10). 

 

Daí conclui-se que: 

 

Nem a organização das frentes fortificadas, nem o aumento dos engenhos 

anti-carros, nem o desenvolvimento das forças aéreas e dos meios de defesa 

anti-aérea e, enfim, o aperfeiçoamento dos meios de transmissão (tais são os 

progressos táticos enumerados), são de molde a abalar os ensinamentos da 

Guerra de 1914-18, tais como foram codificados pelos artífices da vitória 

(Araripe, 1942, p. 10). 

 

 O artigo procede a uma comparação entre as doutrinas alemã e francesa no 

tocante ao ataque, constatando diferenças importantes: os alemães, diferente dos 

franceses, têm nas divisões blindadas a primazia do combate; elas são autônomas no 

Exército alemão, de modo que os carros não se encontram sujeitos à infantaria. As 

divisões mecanizadas alemãs têm objetivos próprios, diferentemente das francesas, que 

funcionam em auxílio às missões da infantaria; as divisões blindadas alemãs utilizam-

se, deste modo, do apoio e cobertura da infantaria motorizada, o que evidentemente 

antagoniza completamente com a doutrina francesa. Além disso, a cooperação com a 



143 
 

aviação não aparece enfatizada nos manuais franceses, segundo o autor. Neles, esta 

arma aparece como complemento às ações da artilharia, e não se fala em ações 

combinadas entre aviação e carros de combate em missões de ruptura. 

 Embora o texto identifique diferenças significativas entre as duas doutrinas com 

relação ao emprego das armas, paradoxalmente, reluta em admitir a defasagem da 

francesa frente às possibilidades exploradas pelos alemães, que as experiências 

demonstravam serem inequivocamente bem sucedidas. 

 Diferentemente desses artigos filiados à doutrina francesa, Princípios que Regem 

as Operações Alemãs (Lott, 1942, p. 9-23) traz, de início, uma forte crítica às análises 

então em evidência sobre o Exército alemão fundamentado em argumentos diferentes. O 

texto, publicado originalmente no Comand and General Staff School Military Review, é 

de autoria de um oficial do Exército dos Estados Unidos que serviu (segundo o próprio 

autor) mais tempo no Exército alemão do que qualquer outro oficial aliado. Ele contesta 

o mito da invencibilidade germânica, em evidência até 1941, recorrendo, inclusive, à 

história. Segundo ele, o histórico de forças germânicas em combate seria negativo: 

bastaria “um simples golpe de vista” sobre a história para demonstrar que “soldados 

alemães, especialmente saxões, austríacos e bávaros, foram destroçados em combate, 

em quase todas as guerras de que participaram, desde os tempos de Cesar até a guerra 

de 1914-18” (Lott, 1942, p. 9).  

 Embora haja boa dose de exagero nesta afirmação, é claro que nenhum exército 

é invencível. O Exército alemão empolgava observadores durante aquele período, 

marcado pelo auge das blitzkriegs, e o texto ora analisado preocupa-se, como premissa a 

suas conclusões, em desmistificar o que supõe ser fruto de empolgação desmedida com 

as observações do momento.  

Porém, seu autor reconhece a qualidade da força militar alemã, que operava, 

segundo ele, com os seguintes princípios: moral, totalidade do esforço, concentração de 

força, uso de unidades blindadas, combinação das diversas armas, ação ofensiva e 

treinamento tático (ibidem, p. 10). Destes fatores, o moral, o uso de unidades blindadas, 

a combinação de armas, a ação ofensiva e o treinamento tático despontam como 

diferenciais fundamentais em comparação com outros exércitos, notadamente o francês.  

O moral já figurava entre os prussianos como elementar, inserido nos preceitos 

subjetivos e psicológicos da guerra delineados por Clausewitz, no início do século XIX.  
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O segundo elemento listado pelo artigo, o uso de unidades blindadas, representa 

também um dos diferenciais mais explícitos entre a doutrina alemã e a francesa: 

 

A base de sua organização (da unidade blindada) é o batalhão de armas 

combinadas. (...) O emprego tático desses batalhões de armas combinadas 

baseia-se no fogo e no movimento de suas unidades componentes. O sucesso 

dessa técnica, foi, como sabemos, grande e tornou obsoletos os processos de 

combate da guerra de 1914-18. As grandes vitórias alemãs na França e nos 
Bálcãs foram obtidas por unidades blindadas apoiadas por operações aéreas 

(ibidem, p. 12).   

 

O próximo elemento destacado, a combinação de armas, relaciona-se 

funcionalmente com o anterior. A divisão blindada alemã era formada por um conjunto 

de armas e tropas de diversas armas, com intuito de tornar a unidade autônoma como 

um todo, capaz de cumprir ações até o nível estratégico. A Divisão Panzer, é, assim, um 

modelo de combinação de armas por excelência: 

 

O regulamento de campanha alemão diz: “rápidos movimentos exigem um 

precoce emprego de todas as armas de apoio. O chefe que permite suas tropas 

tomarem contato sem um imediato apoio de fogo, comete um grave erro”.  

Desde 1934 o Estado-Maior alemão vem fazendo experiências que visam 

estudar o emprego de diferentes grupamentos táticos nas diversas situações 

que se pode apresentar em combate. Esses grupamentos são obtidos pela 

combinação de uma ou mais unidades das diversas armas que são necessárias 

em cada situação particular. Esses grupamentos apresentam uma quase 

uniforme composição, mas não a mesma proporção dos diversos elementos 

componentes. (...) A percentagem de cada arma é determinada pela situação 

particular. Todas as informações provenientes das últimas campanhas na 

Grécia e na Líbia, indicam que esses grupamentos foram reduzidos até 
chegarem ao valor de um regimento. Três desses grupamentos, apoiados pela 

artilharia, aviões de mergulho e outros meios, são empregados como uma 

divisão (Lott, 1942, p. 12-13). 

 

Atrás dessas unidades de armas combinadas, deslocavam-se divisões blindadas 

para exploração, seguidas pelas divisões de infantaria alemãs regulares, para serem 

usadas para a defensiva e para a cobertura dos flancos.  

 

Os alemães levam essa combinação de armas até o batalhão de carros. Esses 

batalhões são compostos por carros médios e leves e são habitualmente 

reforçados por canhões contra-carros e artilharia de 105mm. Os 

reaprovisionamentos de todas as naturezas para cada arma são baseados no 

número de unidades dessa arma. Isso assegura uma grande flexibilidade nos 
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reaprovisionamentos que não são perturbadas pela variedade de grupamentos 

táticos acima descritos (ibidem, p. 13). 

 

 Por último, o autor reafirma que todo treinamento tático alemão é baseado na 

ofensiva. "Quando uma situação tática não é clara, o estudante aprende que deve atacar 

para esclarecê-la. É função do Estado Maior coordenar rapidamente as ações resultantes 

e dar unidade ao esforço determinado”.  

 

É princípio básico da tática alemã explorar imediatamente qualquer sucesso 

local. Os alemães consideram que o imediato aproveitamento de um pequeno 

sucesso conduz muitas vezes a resultados decisivos. Para tornar a exploração 

possível, é mister que cada escalão de comando tenha a seu dispor 

grupamentos táticos (ibidem, p. 13). 

 

 Sobre o treinamento tático, especificamente: 

 

A teoria, tanto em tática como em estratégia, é mal vista na Escola de Guerra 

Alemã. É considerada como própria para amadores e perigosa. Eles usam o 

sistema do caso concreto, isto é, cada determinada situação deve ser 

estabelecida e resolvida. A instrução tática é dada quase inteiramente por 

meio de exercícios livres na carta e no terreno. Nenhuma organização fixa 

para a divisão é usada nessa instrução. A organização da divisão é 

continuamente modificada, fazendo-se variar a combinação das armas. 

Na Kriegsakademie os exercícios táticos, tanto na carta como no terreno, são 

conduzidos de modo a opor o oficial que comanda e seu estado maior, seja ao 

instrutor, seja a um outro grupo de alunos. Exigem-se decisões e ordens 

verbais imediatas. São dadas muito poucas informações sobre o inimigo. O 

movimento não é restringido por processos de verificação (control). Somente 

fatores de tempo, espaço, terreno, potência de fogo e mobilidade influem 

sobre o movimento. A coordenação do esforço é assegurada pelo estado 

maior, durante o movimento, e não é regulada por planos elaborados antes do 

movimento. Em toda instrução tática os alemães usam o sistema de exercitar 

o indivíduo nas funções do posto imediatamente superior (Lott, 1942, p. 14). 

 

 Assim, uma vez mais, pontua-se o grande diferencial do treinamento alemão, 

coerente com uma doutrina francamente engajada no ataque e na garantia do 

aproveitamento máximo do êxito.  

Outro texto destacado desse ano sobre a questão central, que opõe a doutrina 

francesa e os métodos alemães é Reflexões Sobre a Doutrina de Emprego dos Carros de 

Combate (Mourão Filho, 1942), que traz à tona análises detalhadas dos diversos tipos de 

ação do engenho blindado, a partir das experiências alemãs na guerra. O trabalho tem o 
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grande mérito de confrontar as operações na Polônia e na Frente Ocidental com a guerra 

na Rússia, onde, em 1942, os alemães vinham colhendo frustrações no emprego clássico 

da Blitzkrieg, chegando mesmo a abandoná-la em proveito de outros modelos de 

ataque.
45

 

O texto do Major Olympio Mourão Filho questiona se há mesmo alguma 

diferença entre as doutrinas alemã e francesa, atestando que não. Para Filho, a doutrina 

de emprego é uma, universal, podendo variar apenas dentro dos limites técnicos das 

armas em cada situação determinada. Deste modo, o fracasso do Exército francês estaria 

em fatores diversos, fora do escopo da doutrina. 

 

Afirmam uns que a (doutrina) francesa é má, está errada e levou a França à 

derrota; que a alemã foi sagrada pela vitória e assim devemos adotar esta. 

Outros dizem que não podemos abandonar a francesa porque é a doutrina do 

nosso Estado Maior e, sem que este alto órgão a modifique, não e lícito, nas 

escolas, o estudo de outra.  

A discussão não tem a menor base, a menor razão de ser, porque, em 

verdade, não há duas doutrinas. Quem estuda com atenção os regulamentos 

franceses verifica que os alemães empregaram seus carros de acordo com o 

que lá está escrito. A única coisa que se pode constatar (...) é que o Alto 

Comando da França não fez o emprego estratégico dos carros, seja porque 

não os possuía em quantidades suficientes, tendo-os divididos pelas várias G. 

U., seja por falta de uma Aviação adequada, ou outro motivo qualquer. Mas, 

o estudo dos regulamentos põe em evidência os princípios do emprego, 

exatamente como parece ter sido feito pelo Exército alemão (Mourão Filho, 

1942, p. 71).  

 

O autor, assim, defende que não havia novidade profunda nas operações alemãs, 

e que a principal diferença entre a vitória e o fracasso estaria em circunstâncias 

exteriores à doutrina. Após exame detalhado das lições da guerra sobre o emprego tático 

e estratégico dos carros de combate, o texto adentra a questão da doutrina, procurando 

oferecer maiores explicações a partir de sua hipótese central (de que não há nada 

intrinsecamente errado com a doutrina francesa). 

 

                                                           
45

 Depois que os russos demonstraram ter aprendido o antídoto contra a Blitzkrieg, isto é, defesas em 

profundidade muito bem organizadas, além de retiradas bem executadas, coube aos alemães desenvolver 

novos métodos capazes de obrigar as forças russas ao engajamento visando destruí-las. No caso, o sistema 

de “cunha e cerco”, caracterizado por ataques visando atrair contra-ataques inimigos contra a própria 

retaguarda para, então, com uma manobra de pinça efetuada por tropas que vêm de trás, externamente ao 

centro de gravidade da batalha que tomou lugar primeiramente, cercar e aniquilar as forças russas 

empenhadas no contra-ataque, usando as unidades de vanguarda, originalmente atacadas pela retaguarda 

para impedir qualquer possibilidade de fuga.  
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Sem dúvida alguma, há necessidade de ser feita uma revisão na doutrina. Mas 

é preciso agir com a máxima cautela porque definir onde e como modificar, é 

problema complexo que pode afetar todo o corpo de doutrina. O livre exame 

deve ser rigorosamente vedado – ou as consequências sobre o edifício de 

nossa cultura militar, de apenas 20 anos de espessura, poderão ser o 

desabamento sem qualquer proveito. As primeiras impressões são, na maioria 

das vezes, algo perigosas porque os fatos observados com muita proximidade 

de tempo, não oferecem panorama e podem conduzir a falsas conclusões 
(ibidem, p. 30. Grifo do autor). 

 

Quando a França foi invadida, segundo o autor, os especialistas militares 

desenvolveram hipóteses diversas para explicar a derrota do cultuado Exército francês. 

O artigo aqui analisado toma partido pela seguinte hipótese, desmembrada em 4 partes: 

 

1) A superioridade material alemã em carros de combate, embora não fosse da 

ordem que muitos asseveraram, era sim um fato; 

2) A organização defensiva francesa se dava em moldes clássicos, 

remanescentes de 1918, e não tinha os requisitos básicos para deter as 

formações mecanizadas alemãs, “que, na maioria dos casos, abriram por si 

mesmas as brechas por onde se precipitaram, embora em certas partes da 

frente tivesse havido necessidade de abertura prévia de passagem; 

3) O Exército alemão, detendo a iniciativa, impossibilitou aos franceses 

lançarem suas unidades couraçadas em condições de testarem suas doutrinas 

de emprego de carros de combate. 

4) A experiência da Linha Weygand, primeiro esboço de defensiva moderna 

praticada pelos franceses, falhou por falta de material e tempo suficientes 

para obter a profundidade necessária para arrefecer os ataques blindados 

alemães. 

 

Porém, não se pode ignorar, segundo o próprio autor, que o Estado Maior 

francês foi incompetente em desenvolver sistemas de defesa adequados à evolução da 

questão dos carros de combate no entre guerras. Prova disso seria a defensiva 

desenvolvida pelos russos a partir de 1942, com dispositivos anti-carro em grande 

profundidade e retiradas sistemáticas extremamente bem realizadas, negando à 
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Wehrmacht qualquer possibilidade de cercar e destruir o adversário, como fizera até 

1941.  

No mínimo, se pode concluir que, a despeito da hipótese central do artigo, as 

doutrinas defensivas francesas estavam obsoletas, e ofereceram oportunidade única aos 

alemães. Além disso, deve-se colocar também que os estrategistas franceses foram 

incapazes de conceber a estratégia alemã, principalmente a manobra pelas Ardenas, e 

prepararam estratégias de defesa francamente inspiradas na guerra anterior.  

Há, ainda, considerações importantes a levantar sobre o apoio aéreo no artigo de 

Mourão Filho. Ele aponta que o bombardeio horizontal, consagrado na guerra de 1914-

18, não tem a capacidade de sustentar as ofensivas de unidades mecanizadas no nível 

estratégico, sendo necessários, para tal, os bombardeios de mergulho. Disto conclui-se 

que, independente do emprego dos carros no solo, e do que se possa julgar sobre eles, 

faltava à aviação aliada aparelhos e métodos (ou doutrinas de emprego) para esta 

finalidade de apoio aéreo, única capaz de garantir a destruição de determinados alvos, 

em determinadas circunstâncias, tais como carros de combate e postos de observação, 

pistas de pouso e aterrissagem, dentre outros. O artigo enfatiza essas conclusões como 

reavaliações imprescindíveis para as forças armadas, em razão da simbiose indiscutível 

entre o sucesso veloz das formações mecanizadas e esse estilo de emprego do recurso 

aéreo.   

No tocante aos problemas da mecanização da cavalaria, o autor afirma, como 

outros, ser inviável a total substituição dos cavalos. As características dos carros 

determinam o surgimento de uma nova arma, com missões próprias, incapaz, porém de 

executar as missões tradicionais da infantaria e da cavalaria.  

 

Depois da guerra de 1914-18, a Cavalaria perdeu a missão de choque mas 

conservou a da maior mobilidade e rapidez que a Infantaria (...). Aqui, 

devemos observar que a motomecanização não baniu a Cavalaria dos campos 

de batalha e que ela continua a existir por ser indispensável, porque se bem 

que “haja alguma semelhança no emprego estratégico de ambas as Armas, 

todavia há diferenças bem marcadas e os exércitos modernos não dispensam 

uma e outra. Há missões que só podem ser desempenhadas pela Cavalaria a 

cavalo e não por unidades motomecanizadas (Mourão Filho, julho de 1942, 

p. 52). 

 

Por fim, o artigo conclui que a organização defensiva deve repousar em sistemas 

de obstáculos e fogo contra carros com máxima profundidade; as posições de defesa 
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devem visar apoiar os ataques contra o inimigo – “O melhor meio de se defender é 

atacar sem descanso” (Regulamento Russo apud Mourão Filho, 1942, p. 34). 

Assim, o carro de combate seria mesmo uma nova arma, com mentalidade e 

doutrina próprias, sendo necessária a organização de quadros e hierarquia de comando 

específicos, com oficiais formados nessa especialidade. Afinal, há inúmeros problemas 

quando se tenta “converter” oficiais de uma arma, com dada mentalidade, em uma 

outra, que requer métodos e princípios, por vezes, inteiramente diferentes.  

Tomando como fundamento a especialidade desta nova arma, temos um artigo 

escrito pelo General Heinz Guderian, que ressalta a qualidade e a versatilidade das 

forças mecanizadas alemãs, que foram capazes de atravessar terrenos até então tidos 

como impossíveis.
46

 Essa tradução tem por finalidade dar visibilidade à alta 

performance e potencial do carro de combate, mediante as experiências alemãs mais 

bem sucedidas narradas pelo general mais famoso no comando de unidades couraçadas. 

 Dando prosseguimento ao debate sobre doutrina, em setembro de 1942, 

momento em que unidades mecanizadas alemãs marchavam para Stalingrado, aparece 

um artigo nacional, do Major Ivano Gomes, em defesa da doutrina francesa. O breve 

texto faz delineações gerais sobre o conceito de doutrina, associando-o às características 

geopolíticas de cada nação. Nessa contextualização, a postura mais cautelosa da 

doutrina francesa seria explicada pela pequena parcela de recursos destinados às forças 

armadas daquele país, quando em comparação com a Alemanha, por exemplo. Ele 

afirma que o emprego de uma doutrina é determinado por múltiplos fatores, como 

terreno, clima, e circunstâncias diversas.  “Não fosse assim, uma Doutrina de Guerra 

acabaria por se assemelhar a um livreco de regrinhas de gramática. Nós militares nada 

teríamos a fazer que nos despirmos da nossa personalidade e do nosso poder de 

raciocínio e adquiri-lo nas livrarias” (Gomes, 1942, p. 45). 

Embora se possa fazer a crítica sobre o mau uso dos investimentos na área da 

Defesa por parte dos franceses no período entre guerras, é fato que qualquer nação 

fundamenta sua doutrina em sua geopolítica. A agressividade demonstrada pelas 

doutrinas alemãs até a Segunda Guerra é prova disso, visto que se tratava de uma nação 
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 Guderian cita o caso na Polônia, em que suas forças avançaram velozmente porque usaram a surpresa 

através de terreno improvável, conquistando uma importante ponte. Ao fazerem contato com oficiais 

poloneses aprisionados, estes últimos perguntavam se eram paraquedistas, pois não conseguiam entender 

avanço tão rápido.  

 



150 
 

com aspirações ao expansionismo e cercada por fortes potências rivais. No entanto, 

nada disso tem a ver com os métodos desenvolvidos, seja para a defensiva, seja para a 

ofensiva. 

 Sobre a obsolescência ou não da doutrina francesa, o trabalho afirma:  

 

Tem se discutido, com certa frequência, a revisão da nossa Doutrina de 

Guerra. Parece que ainda não temos uma “doutrina”; a francesa, que 

adotamos, ainda não foi completamente adaptada aos nossos prováveis 

teatros de operações, às nossas possibilidades industriais, às nossas estradas, 

às nossas possibilidades econômicas, etc. Na América do Sul, ainda, por 

muitos anos, não se poderá pensar em “guerra relâmpago” e em 

“paraquedistas”; teremos sim, e tão somente, a “guerra de movimento”, 

aquela praticada na Europa durante o período 1914-18 (Gomes, 1942, p. 45). 

 

 Com relação ao emprego de tropas paraquedistas, o texto enfatiza as 

dificuldades inerentes à condição do Brasil: 

 

Quem diz “paraquedista” subentende a possibilidade duma “guerra 

relâmpago”. Como empregar o “paraquedista” – que atua em profundidade 
no dispositivo inimigo e, por isso mesmo exige um socorro rápido e imediato 

– se não podemos dispor duma massa de elementos motomecanizados para 

romper a frente que nos for apresentada? Seria deixá-los morrer em pura 

perda (ibidem, p. 46). 

 

Por fim, o autor atesta a validade das doutrinas aprendidas com os “mestres 

franceses”. “Cremo-la primeiro, pratiquemo-la e estudemo-la depois (manobras) e, 

finalmente, revisemo-la por último. Sua revisão, talvez, seja obra para os nossos futuros 

netos” (ibidem, p. 46). 

Temos em conta, a esta altura, que há uma tendência maior em defesa da 

doutrina francesa que contrária a ela. A influência da guerra e das inovações da batalha 

é nítida e crescente, e começam a surgir artigos mais enfáticos e posicionados, menos 

descritivos, mais maduros, após o desenrolar da guerra em direção oposta à dos 

primeiros anos. A guerra na Rússia, certamente, foi a responsável por alterar o tom das 

interpretações sobre a Blitzkrieg, oferecendo terreno oportuno à ala mais conservadora 

da intelectualidade militar brasileira. 
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3.4. Os últimos impactos da Blitzkrieg: 1943-1944 

 

 Nestes últimos anos do recorte estabelecido para o trabalho, observa-se um 

ligeiro aumento na produção sobre a Segunda Guerra e a Blitzkrieg, a maioria sob a 

influência norte-americana. Em 1943, dos 176 artigos publicados, 61 (34,6%) dizem 

respeito aos temas procurados, sendo 10 (16,4%) brasileiros, 2 (3,3%) franceses, 2 

alemães (3,3%), 41 (67,2%) norte-americanos e 6 (9,8%) provenientes de outras nações. 

Em 1944, observamos mais ou menos o mesmo percentual de artigos relevantes, 77 para 

213 publicados (36,1%). A produção nacional volta a subir, mais do que dobrando, e 

soma 29 (37,6%) desse total. Dentre os demais, há 4 (13,7%) franceses, 40 (51,9%) 

norte-americanos e 4 (13,7%) de outras origens. Nenhum artigo alemão foi publicado 

neste ano, com relação aos temas pesquisados.
47

 

 Nestes anos finais, pois, observa-se a consolidação da produção norte-

americana, atingindo a marca de metade das publicações sobre a Segunda Guerra 

Mundial e temas correlatos às inovações levadas aos campos de batalha desse conflito. 

É importante destacar que a produção indígena também estabiliza-se em altos níveis em 

comparação com o padrão anterior à guerra, quando a MMF estava em curso. No 

entanto, observamos uma queda brusca em relação a 1941, quando ela atingiu a casa dos 

80%. 

 A partir de 1943, aparecem artigos destacando as façanhas da cavalaria 

soviética, reacendendo o debate sobre o cavalo e o motor. Os êxitos da cavalaria russa 

deram nova chance para os cavalarianos brasileiros advogarem em causa de sua arma, 

defendendo a mecanização apenas parcial e a importância essencial da tropa montada, a 

única capaz, segundo eles, de cumprir determinadas missões.   

Ademais, enquanto alguns textos esforçam-se para criticar a doutrina francesa, 

outros se empenham em defendê-la, ocasionando intensa arena de reflexões bastante 

originais, tendo como perspectiva a situação do Exército brasileiro enquanto “discípulo” 

dos franceses.  

 

3.4.1. O “renascimento” da cavalaria 
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 Ver tabela 4. 
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 Nesta secção procuraremos analisar os artigos em defesa da cavalaria à luz das 

experiências na Segunda Guerra Mundial, em contraste àqueles, dentro do período por 

hora recortado, que fazem campanha pela mecanização ou tratam com entusiasmo dos 

feitos das tropas mecanizadas alemãs. São 8 artigos publicados em 1943, somados a 3 

no ano seguinte, exaltando feitos capazes de reabilitar esta arma na guerra moderna. A 

defesa desta tradicional arma se baseia, sobretudo, nas ações da Cavalaria soviética 

durante o conflito contra os invasores alemães.  

 A Segunda Guerra Mundial cunhou a necessidade de mecanização dos exércitos. 

Ao romper com as lembranças do imobilismo que reinou durante a maior parte da 

Primeira Guerra, este conflito se caracterizou principalmente por batalhas com grande 

mobilidade, onde tropas mecanizadas tiveram largo emprego. Ficou fora de dúvida que, 

embora o Exército alemão não fosse inteiramente mecanizado, foi fazendo correto uso 

de suas unidades mecanizadas que ele alcançou suas maiores vitórias, brandindo a 

bandeira pelo blindado organizado enquanto arma de penetração que, juntamente com o 

emprego da aviação de mergulho, se consolidou como inovação imprescindível à 

qualquer operação ofensiva.  

 Não obstante essa realidade, o conflito na Frente Oriental ressuscitou os arautos 

da cavalaria, ao oferecer a esta arma oportunidades de emprego em condições ideais, 

onde foram capazes de bater as tropas mecanizadas alemãs. Quando tropas da cavalaria 

polonesa encontraram tanques alemães no campo de batalha,
48

 proporcionando uma das 

fotos mais trágicas e também cômicas da história militar, para muitos parecia que os 

dias do cavalo na batalha estavam acabados.  

 Porém, com a estabilização do front na campanha da Rússia e a perda gradual da 

iniciativa sofrida pelos alemães, ficou cada vez mais impossível a aplicação de 

ofensivas poderosas como as do começo da guerra. Com o Exército alemão vulnerável 

ao ter a impossível missão de cobrir uma frente de milhares de quilômetros, do Báltico 

ao Mar Negro, e exposto durante os rigorosos invernos, onde ações baseadas em 

motores ficam praticamente inviabilizadas pelas condições do terreno e da temperatura, 

                                                           
48

 Nesta ocasião, durante os primeiros dias da campanha da Polônia, ao contrário do que muitos ainda 

pensam, a cavalaria polonesa não foi lançada contra tropas panzer alemãs. Ocorre que, em função do 

rápido avanço das unidades blindadas germânicas, tropas da cavalaria polonesa, que deslocavam-se para o 

setor que deveriam defender através de área que consideravam segura, depararam-se com elementos de 

vanguarda de uma das cunhas blindadas alemãs, não restando-lhes escolha a não ser combater.  
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a guerra outrora moderna assumiu, por diversas vezes, ares mais antigos. Linhas de 

trincheiras profundas reapareceram e, com a frente imobilizada durante o inverno, as 

ações voltaram a depender mais das armas tradicionais, em primeiro plano. Seja na 

cobertura proporcionada pela artilharia para retiradas ou ataques da infantaria, seja nas 

cargas de cavalaria, quando aos carros de combate estava vetado o combate, com seus 

motores congelados. Foi nessas circunstâncias que a cavalaria russa infringiu pesadas 

baixas às unidades alemãs, inclusive às motomecanizadas.    

 No artigo A Cavalaria e a Guerra Moderna (Nunes, 1943), destaca-se a defesa, 

pode-se dizer até apaixonada, desta arma. O autor enfatiza, a princípio, os diagnósticos 

iniciais que observadores atestaram sobre a cavalaria desde a Primeira Guerra – quando 

ela foi neutralizada pelo fogo defensivo e pela característica da guerra de trincheiras, 

que condicionou os beligerantes a operações frontais, inviáveis ao emprego propício das 

cargas de cavalarianos. Com a Segunda Guerra, e a consolidação da guerra mecanizada, 

parecia, segundo ele, ainda mais claro para muitos o fim da cavalaria montada.  

 

A atual Guerra com o seu cortejo ininterrupto de surpresas trouxe para nós, 

de Cavalaria, algo de valor inestimável que foi a reabilitação completa de 

nossa Arma. 

Reabilitação pressupõe um fracasso, de que em realidade nunca foi vítima a 

Cavalaria e sim chefes mal avisados que a empregaram indevidamente. 

A despeito de suas gloriosas e brilhantes tradições, ela foi despojada de sua 

importância e prerrogativas, sendo, a partir da última guerra (1914-1918), 

relegada para um plano de mediocridade ineficiente, só não desaparecendo de 

forma absoluta, graças à energia e fé inquebrantável, com que alguns 

cavalarianos de raça a sustentaram no auge da crise, fazendo-a sobreviver.  

Agora porém os argumentos materiais das brilhantes atuações da Cavalaria 

Soviética, na Frente Oriental, se apresentam contundentemente aos mais 

descrentes, e se acumulam em tal proporção que esmagam definitivamente 

todos os obstáculos que se antepunham à trajetória triunfal da Nobre Arma 

(Nunes, 1943, p. 92). 

 

 O autor compara as condições da Frente Oriental com as encontradas na 

América do Sul, como dado a reforçar a necessidade de se pensar a necessidade da 

cavalaria, a despeito de todos os adventos mecânicos que apareceram na guerra 

moderna. De fato, não só o terreno influenciava essas interpretações, mas também, as 

condições industriais ainda incipientes do Brasil, que ofereciam poucas perspectivas 

para um exército motomecanizado.   
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 Outro artigo que cumpre destacar, com esse mesmo tema, é inspirado nos relatos 

sobre as ações da cavalaria alemã em 1941, na operação Barbarossa. O texto 

(Magalhães, novembro de 1943), nacional, com citações de uma tradução do alemão 

publicada nos EUA, traz ações da cavalaria nos pântanos do Pripet, quando esta tropa 

cumpriu missões de cobertura ao flanco de unidades blindadas alemãs, valendo-se de 

suas características específicas para agir em terreno impossível a outras armas, como 

blindados e infantaria.   

  

O enorme e maravilhoso desenvolvimento das armas industriais deu à guerra 

moderna uma feição peculiar e absorveu todas as atenções. Na ânsia muito 

legítima de se modernizarem, os nossos profissionais da guerra dedicam-se 

de corpo e alma ao que é novo e vão deixando meio no olvido as velhas 

armas de outrora. Parece, que ninguém mais se preocupa com os meios até 

há pouco imprescindíveis ao sucesso. Parece que se passou a atribuir apenas 

ao carro blindado, ao transporte anfíbio, aos mosquitos armados de bombas, 

aos canhões voadores anti-tanques, (...) a razão das vitórias. Essa 

preocupação pelo que é novo justifica-se, mas tornando-se exclusiva, faz-se 

perigosa. 

Na guerra a vitória não é dada nem pela defensiva nem pela ofensiva e sim 

pela judiciosa combinação e o emprego oportuno dessas duas modalidades da 

batalha ou do combate. Numa ou noutra a vitória não é obtida por nenhuma 

arma, nova ou velha, e sim por todas elas. Por certo não se pode mais ser 

vencedor sem possuir boa, ou justa proporção, dos meios novos mais 

poderosos, mais resistentes, mais velozes, mais flexíveis, de maior raio de 

ação, menos vulneráveis às vistas e aos projéteis, etc. Por certo também, 

quem não dispuser dos velhos meios em boa, ou justa proporção, para 

preparar a ação dos novos recursos, para permiti-la ou para completá-la, 

também não usufruirá da vitória. 

(...) 

Aí estão as ideias que vos vêm ao espírito ao deparar no número da Military 

Review, (...) com um artigo, extraído do Militar Wochenblatt (...). A cavalaria 

moderna com que se preocupam, em 1943, alemães e americanos, ainda é a 

mesma cavalaria a cavalo de outrora, e o que relatam são fatos vividos na 

ofensiva germânica contra a Rússia em 1941, isto é, depois dos seus 

retumbantes êxitos de formações panzers e stukas em 1940! (Magalhães, 

1943, p. 16-17. Grifos do autor). 

 

 Após a descrição, com brevidade, de algumas das ações da cavalaria alemã em 

1941, o autor propõe considerações sobre as condições geopolíticas e industriais do 

Brasil para fundamentar sua posição. 

 

Num país como o nosso, de industrialização incipiente e ao qual falta o 

carvão necessário para a poderosa indústria de aço autônoma, as máquinas de 

guerra ficam e ficarão – não tenhamos ilusões – durante muito tempo 

dependentes de importação. No entanto, temos fartos recursos para 
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dispormos de uma ótima infantaria e poderemos possuir – com certeza – 

mediante certas medidas que saibamos adotar, numerosa e excelente 

cavalaria. Não podemos fabricar e mover todas as máquinas para o exército 

correspondentes à nossa população e ao nosso território, mas podemos ter 

quantos infantes quisermos e quantos cavalarianos almejarmos, cuidando de 

ter cavalos e forragens. Então, armadas e equipadas, instruídos por métodos 

objetivamente estudados a fundo, de modo a que adquiram a máxima 

capacidade ofensiva e defensiva, unidades de infantaria e cavalaria, poderão 
oferecer uma base sólida às nossas combinações táticas e estratégicas. 

(...) 

Fábricas são-nos úteis e imprescindíveis e devemos tê-las o mais possível. 

Mas campos e estabelecimentos de criação, cultivos de forragens, etc., tudo 

que serve a formação de uma boa infantaria e se possível melhor cavalaria, é 

tão útil ou mais ainda (Magalhães, 1943, p. 22). 

 

 Em outro artigo, intitulado A Necessidade da Cavalaria (Hawkins apud Facó, 

dezembro de 1943), um oficial general do Exército dos EUA cita o caso das forças 

norte-americanas ordenadas a operar entre as forças de Rommel e Von Arnim, na 

Tunísia, em fevereiro de 1943, momento em que o Áfrika Korps retirava-se na direção 

de Túnis para juntar-se às tropas enviadas pelo OKW, chefiadas por Arnim. Naquela 

ocasião, Rommel conseguiu manobrar e atacar primeiro, mesmo em retirada, colocando 

os norte-americanos em situação difícil ao bloquear as rotas de fuga (estradas) pelas 

quais as forças norte-americanas poderiam se retirar, infringindo pesadas perdas ao 

novo adversário. Segundo Hawkins, se fosse constituído por cavalaria em apoio às 

tropas blindadas, no lugar da infantaria motorizada (refém das estradas), o efetivo norte-

americano jamais teria passado tal percalço.  

 

A cavalaria empregada em ações retardadoras ou em missões de retaguarda, 

não poder ser ultrapassada ou cercada, porque os esquadrões podem se mover 
em qualquer direção, através dos campos e não precisam de estradas para se 

dirigirem às direções convenientes. Quando combate a pé, cada pequena 

unidade tem seus cavalos de mão colocados à sua retaguarda ou não muito 

distantes dos caminhos afim de que sejam rapidamente montados. A 

infantaria motorizada tem que ser reunida no local de estacionamento das 

viaturas, próximo de uma estrada, antes de poder ocupá-las e retirar-se na 

direção desejada. (...) 

Em ordem dispersa, através dos campos, a cavalaria não é tão vulnerável aos 

ataques aéreos como as tropas amontoadas em veículos motorizados, 

avançando em coluna, ao longo de estradas.  

Para reconhecimento, exceto os longínquos executados pela aviação, não há 

força que se compare com a cavalaria. 

Esta arma é também de valor inestimável, combinada com a infantaria e 

tropas blindadas, atuando como uma cadeia entre as duas (ibidem, p. 51). 
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 Vale citar também que Hawkins faz menção às blitzkriegs na Polônia e na 

França, afirmando que houvessem aqueles países empregado mais tropas de cavalaria, 

os ataques blindados alemães poderiam ter sido bloqueados. Segundo ele, os efetivos de 

cavalaria empregados pelo Exército polonês e pelos anglo-franceses eram bastante 

inferiores às necessidades impostas pela qualidade do Exército alemão e pelas 

circunstâncias daquelas ofensivas. 

 A defesa da cavalaria tradicional, n‟A Defesa Nacional, vale-se, ainda, de alguns 

artigos de origem russa, traduzidos diretamente ou via publicações norte-americanas. 

São, em maioria, relatos de feitos da cavalaria soviética contra unidades alemãs em 

diversas situações na guerra da Frente Oriental, narrados por oficiais soviéticos. Nestes 

textos, a grande mobilidade inerente a esta arma é tratada como enorme vantagem para 

a obtenção da surpresa na execução de ataques furtivos, fora dos eixos rodoviários. 

Destacam-se A Cavalaria Soviética (Kcurnakoff, 1943) e A Tática dos Cossacos 

(Slesarev, 1943).  

O Emprego da Cavalaria na Batalha, do Coronel-General Gordovich (do 

Exército Vermelho), analisa as novas circunstâncias relativas ao emprego da cavalaria 

na batalha moderna. Se antes, ele diz, a cavalaria era empregada distante das outras 

tropas, atingindo dezenas de quilômetros em incursões na retaguarda inimiga, na guerra 

moderna ela apenas pode ser empregada em cooperação estreita com outras armas. 

 A despeito dessa ressalva, que compreende alguma limitação para esta arma em 

meio às novas circunstâncias da guerra, o argumento central se concentra na 

necessidade desse instrumento de batalha, agindo de forma adaptada às novas demandas 

da batalha. Os cavalarianos modernos devem, pois, portar moderno equipamento anti-

carro e estar devidamente preparados para o combate a pé, portando metralhadoras 

pesadas (na quantidade de pelo menos uma por pelotão). 

 Os artigos de origem soviética, apesar de tratarem a cavalaria como arma 

absolutamente relevante para o combate na era do motor, não a tratam como a evolução 

– motomecanizada – das tropas movidas a cavalo de outrora. Diferentemente, os textos 

compreendem a cavalaria dentro de suas especificidades clássicas e as forças 

mecanizadas como uma nova arma, da mesma forma que os alemães. Ademais, o autor 

defende o emprego emassado das formações hipomóveis como único capaz de ser bem 

sucedido. A experiência das guerras passadas demonstrou, segundo ele, que a tática 
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principal do emprego da cavalaria seria o de grandes formações para ataques pesados 

contra o adversário. Da mesma forma,  

 

a experiência da presente guerra tem confirmado esta asserção. No primeiro 

período da campanha, tivemos vários exemplos de emprego simultâneo de 

grandes formações de cavalaria de um lado e de divisões separadas do outro, 

divisões às quais faltavam frequentemente, potência de fogo e ação de 

conjunto. Algumas vezes, essas divisões foram dadas aos comandantes de 
exército e de corpos de exército para o desempenho de missões de 

importância secundária, tais como a proteção de flancos e a execução de 

medidas de segurança em alguns setores ou direções perigosas. 

Este método de emprego da cavalaria, raramente, ou jamais, deu resultados 

positivos. A cavalaria espalhada perde rapidamente seu poder de parar e 

desferir golpes. Mesmo no período inicial da presente guerra, tornou-se 

evidente que o único emprego adequado da cavalaria, é o das grandes 

formações, emprego esse reforçado pelo combate em conjunto de todas as 

armas (Slesarev, 1943, p. 9-10). 

 

  Como nos demais artigos russos, o texto procede a descrições de feitos 

bem sucedidos da cavalaria soviética, enfatizando as ações cossacas.  

 

Os Cossacos combateram sob condições adversas e contra um inimigo 

numericamente superior. Nestes engajamentos, a Cavalaria, mais de uma vez, 

demonstrou sua capacidade de combater com êxito contra forças 

mecanizadas.  

(...) 

No que concerne à defesa anti-tanque, a experiência das últimas campanhas 

demonstrou mais uma vez, que mesmo só com os seus próprios meios, a 

cavalaria pode repelir com sucesso os ataques motorizados, se tais meios 

forem judiciosamente empregados. 

Se a cavalaria for reforçada por unidades de tanques e artilharia, é capaz de 

desferir golpes muito sérios, que paralisam o avanço do inimigo e o obrigam 

a recuar (ibidem, p. 12-14). 

 

 Em 1944, o Tenente-Coronel Arthur Carnaúba, em A Cavalaria Moderna 

(Carnaúba, 1944), defende ideia um pouco diferente. Sua posição é a favor da plena 

incorporação das forças mecanizadas à cavalaria, por estas cumprirem, em sua opinião, 

as mesmas missões da “nobre arma”. Parecendo temer pelo fim da cavalaria, ele 

defende a tese segundo a qual o blindado não seria uma nova arma per se, mas um novo 

meio empregado por uma velha arma. 
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Da fase de transição – caracterizada pela aliança do cavalo e do motor – 

chegaremos à fase decisiva do emprego das grandes massas couraçadas, já 

atingida por outros exércitos mais adiantados, embora se pretenda considerar 

essas grandes unidades blindadas como pertencendo a uma arma especial, 

que acaba de surgir com a guerra atual. Ora, como já vimos, não há nenhuma 

arma nova. 

É a velha arma que evolui, transformando-se, graças ao emprego de nossos 

meios de luta. É claro que não poderíamos combater no século XX como na 

Idade Média. 

(...) 

Qualquer grande unidade couraçada deve, em boa lógica, ser considerada 

como parte integrante da cavalaria (Carnaúba, 1944, p. 21-22. Grifos do 

autor). 

 

 Esse trabalho se destaca pela contundência na defesa da transformação da 

cavalaria, a partir de sua mecanização plena. Fica claro o temor em vê-la desaparecer 

em detrimento da arma mecanizada, problema institucional já tratado no trabalho de 

Louro (2011).   

 Constata-se, pois, que a Blitzkrieg gerou temor por parte dos oficiais da 

cavalaria, pela preponderância dos elementos motomecanizados no escopo de suas 

doutrinas de ação. Durante os primeiros anos da guerra, com todos os holofotes 

dirigidos para as formações blindadas e a aviação alemã, às armas tradicionais coube a 

conformação com papéis secundários, porém não menos importantes.  

 No caso da cavalaria, porém, seu emprego passou por percalços nas campanhas 

da Polônia e do Ocidente, quando foi empregada de forma equivocada (em número 

reduzido demais para obter sucesso, e dispersa entre várias unidades, perdendo a 

potência de seu emprego), conforme constatam alguns artigos pesquisados. Tais 

equívocos levaram muitos a relacionarem a ascensão do blindado à decadência desta 

arma, ou entenderem o aparecimento daquele como evolução da cavalaria. De uma 

forma ou de outra, a cavalaria tradicional, movida a cavalos, estaria fadada às páginas 

da história.  

 Por outro lado, com a observação da campanha germano-russa, a partir de junho 

de 1941, os defensores da cavalaria voltaram a “respirar”. A combinação de armas do 

Exército Vermelho apresentou o emprego versátil daquela arma, conjuntamente com 

todas as demais, inclusive tropas motomecanizadas, conforme exemplificam vários 

artigos. Empregada com muita competência dentro de seus limites e potencialidades, a 

partir dos novos cenários impostos pela motomecanização, a cavalaria desempenhou 
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papel importante em diversas batalhas na Frente Oriental. É em função desses fatos que 

devemos compreender o aumento, a partir de 1943/44, da produção de artigos sobre esta 

arma, enfatizando suas qualidades e sua sobrevivência aos novos tempos, que muitos 

taxavam como seu sepulcro.  

 

3.4.2. A doutrina francesa em questão: o debate em 1943/44 

 

 A partir de 1943 recrudesce o debate sobre os méritos ou deméritos da doutrina 

francesa. Com a guerra na Frente Oriental atingindo o seu 3º ano, observadores 

militares passaram a levar em conta os feitos do Exército Vermelho.  

Parece ponto pacífico para a maioria dos historiadores e estudiosos da Segunda 

Guerra Mundial que a Alemanha foi derrotada, sobretudo, dentro das indústrias, e não 

dos campos de batalha. A despeito da derrota, para muitos autores, a superioridade e as 

qualidades alemãs nos domínios da técnica, tática, estratégia e operacional eram ainda 

incomparáveis, mesmo no final da guerra (Citino, 2004. Lukacs, 1976. Hart, 1973). 

Entretanto, não se pode ignorar que o emprego das forças soviéticas alcançou 

grandes êxitos por diversas vezes, principalmente no emprego da cavalaria, tropa que 

sempre foi de alto nível entre os russos. Esses acontecimentos levaram ao 

questionamento da Blitzkrieg, com revisões às entusiasmadas impressões dos primeiros 

momentos, tomando como base para a crítica os métodos defensivos desenvolvidos 

pelos russos. Métodos que teriam sido os responsáveis pela interrupção da capacidade 

ofensiva alemã. O que essas revisões parecem perder de vista é a hecatombe na qual 

mergulharam as forças soviéticas em 1941, mesmo após três anos de preparo intenso 

para uma guerra que puderam observar enquanto a Wehrmacht derrotava exércitos de 

diferentes línguas e nacionalidades.  

Todavia, não compete aos limites deste trabalho avançar nessa discussão, cujos 

horizontes são invisíveis “a olho nu”. O posicionamento aqui assumido tem por 

finalidade contextualizar os artigos que serão analisados a seguir sobre a doutrina 

francesa, diametralmente opostos em suas perspectivas, carregadas por impressões de 

dois momentos antagônicos do conflito mundial.  
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Em A Doutrina de Guerra Francesa e a Campanha de 1940 (Herrera, 1944), a 

doutrina francesa é duramente criticada, e é posta em descrédito após a derrota em 1940. 

O artigo é enfático como poucos ao tomar posição a favor dos métodos alemães como 

superiores e em apontar as diferenças inerentes às doutrinas (francesa e alemã) como a 

causa primeira daquele resultado tão fatídico para os franceses. O Capitão Heitor A. 

Herrera aponta a necessidade de uma revisão crítica da doutrina francesa, por parte do 

Estado Maior do Exército brasileiro. 

O artigo aponta que, apesar de qualquer relevância que a superioridade material 

possa ter tido naquela batalha, há razões “intelectuais” de sobra para o desfecho daquela 

campanha.  

 

(...) se os franceses possuíssem a superioridade material, as suas ideias 

antiquadas impedi-los-iam de alcançar qualquer êxito. Toda a gente pode ver 

que eles não alcançariam Berlim tão depressa como os alemães alcançaram 

Paris (Miksche apud Herrera, 1944, p. 82).   

 

 Segundo a perspectiva de Herrera, observamos que os métodos e engajamentos 

aplicados nas batalhas velozes da Segunda Guerra correspondem a nada mais que os 

velhos métodos dos quais Napoleão fora mestre, à frente do Exército francês 120 anos 

antes. Porém, a acomodação da doutrina francesa diante dos novos armamentos e dos 

novos meios de combate, sobretudo o blindado e o avião – cuja combinação expandiu 

os horizontes da batalha em todos os níveis –, acabou por oferecer ao principal inimigo 

da França inestimável vantagem em 1940. E tal vantagem, pontua o autor, era menos 

material do que muitas análises atestaram. Era, sobretudo, de concepção. 

 

(...) a leitura atenta dos regulamentos e tratadistas franceses deixa perceber 

uma certa tibieza na aplicação dos princípios, uma prudência não raro 

exagerada nas prescrições regulamentares e até mesmo um certo 

conformismo (Herrera, 1944, p. 83). 

 

 Examinado um manual francês, o autor expõe a pouca agressividade na secção 

dos regulamentos sobre as missões da infantaria: 

 

-reconhecer detalhadamente o terreno; 
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-interceptar qualquer comunicação entre a zona de progressão e o inimigo; 

-constituir, no momento asado (sic), uma frente defensiva, ao abrigo da qual 
o chefe disporá livremente do grosso de suas forças; 

-identificar as zonas gaseadas ou infectadas; 

-desembaraçar e reparar sumariamente as estradas. 

Falta aí (...) a missão precípua de uma vanguarda animada de intenção 

verdadeiramente ofensiva: repelir o inimigo (Herrera, 1944, p. 84). 

 

 Portanto, residiria na própria concepção estratégica francesa (extremamente 

preocupada com a defesa) o cerne do problema de sua derrota para os alemães, que, ao 

contrário, baseavam suas doutrinas na busca incessante pelo engajamento, pela ruptura, 

ultrapassagem, envolvimento e aniquilação das posições inimigas. Em outras palavras: 

 

A superioridade material do inimigo provável gerou a preocupação de aparar 

os golpes, ao invés de desferi-los; criou a mentalidade da procura sistemática 

dos obstáculos, para manter-lhes a posse, tirar partido deles, como tentou, 

inútil e desesperadamente, aquele infeliz IX Exército do General Corap, em 

maio de 1940, na linha do Mosa, enquanto os “panzer” rolavam através das 

Ardenas, num fragor de avalanches. Os reflexos da guerra de 14-18.  

(...) É muito provável que, como querem alguns, a forma geral da guerra de 

14-18 tenha deixado, no espírito dos combatentes, reflexos falsos (ibidem, p. 
85). 

 

 O autor passa, então, a demonstrar como as formas de combate aplicadas pelos 

franceses em face da invasão alemã de 1940 se assemelhavam às utilizadas na Grande 

Guerra. Tais métodos concentravam-se, basicamente, na reunião de meios para a 

realização de ataques frontais, partindo de bases fixas. Tais ataques estariam pré-

determinados quanto à profundidade do avanço, que deveria corresponder à metade da 

frente atacada. Essa regra, estipulada para as formas de combate típicas de 1914-18, se 

reportava à prudência exigida em meio às dificuldades em se obter velocidade na 

ofensiva e apoio profundo de artilharia, problema resolvido pela conjugação das armas 

(tradicionais e novas) na Blitzkrieg.    

 

Amarrado, assim, a uma base parada, expondo flancos que se tornavam, com 
a progressão, cada vez mais extensos – o ataque partiria com um limite 

fixado a priori. Mas os tempos mudaram e a velocidade voltou a imperar, 

como na época da epopeia napoleônica. Era necessário, pois, que o fogo 

continuasse, com a mesma intensidade, a apoiar e proteger o escalão de 

ataque. E o canhão e a metralhadora passaram a rolar, então, dentro dos 
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próprios engenhos blindados, confirmando, agora integralmente, o velho 

aforismo: “o ataque é o fogo que avança” (Herrera, 1944, p. 87). 

 

 Hererra conclui, pois, que a resistência de muitos em criticar e revisar a doutrina 

francesa está relacionada a um apego emocional, correspondente à idolatria e à 

conservação do que sempre se entendeu como vitorioso, de tal ordem, historicamente, 

que escapa para estes ao exame dos fatos. 

 

Antigos e constantes admiradores da França eterna, do fulgor de seus gênios 

e do clarão de epopeia de seu passado; familiarizados com a elegância e 

clareza de seu espírito, que iluminou o mundo durante séculos; estudiosos de 

suas obras, que nos orientaram e esclareceram; discípulos de sua doutrina de 

guerra, que nos veio através da palavra de seus militares mais ilustres – todos 

nós assistimos, estarrecidos, à queda do ídolo. Na confusão da hecatombe, 

ofuscados pelo esplendor, pela potência, (...) do adversário, uma onda de 
descrença nos invadiu: todo um sistema laboriosamente arquitetado ruía num 

fragor de arcabouço solapado. 

Passada, porém, a estupefação das primeiras notícias e estudados, com vagar, 

os elementos que nortearam o emprego da formidável máquina nazista – foi-

se acentuando a convicção de que tudo se resumiria na aplicação metódica, 

com meios poderosos, dos velhos princípios que o gênio napoleônico 

codificara, há mais de um século, nos campos de batalha de toda a Europa 

(ibidem, p. 89). 

 

Este artigo suscitou, no mínimo, algum impacto, uma vez que a doutrina 

francesa era cara à maioria dos oficiais brasileiros. Isso explica a demora na reflexão 

sobre as blitzkriegs, bem como o porquê do momento em que elas começam a emergir – 

junho de 1940.  

Logo, é de se supor que a posição defendida pelo Capitão Herrera tenha causado 

grande polêmica. Não à toa, seu artigo mereceu uma resposta enfática, apenas dois 

meses depois. Doutrina de Guerra e Processos de Ação (Magalhães, 1944) assume a 

defesa da doutrina francesa, então posta no banco dos réus pelo Capitão Herrera. 

Apresentado como “carta aberta ao Cap. Heitor A. Herrera, pelo Cel. J. B. Magalhães”, 

o artigo ataca duramente o artigo analisado acima.  

 

Seu artigo versa sobre doutrina de guerra. É útil e bem estudado. Parece-me 

no entanto, incompleto, mesmo considerado o quadro limitado em que o 

traçou. Faliu a doutrina de guerra francesa, conforme as citações que faz, nos 

embates de 1940? Sim e não. (...) 

O que ocorreu em 1940 na França, tem sucedido e sucederá em todas as 

guerras em que entram em jogo elementos novos, ainda não bem 
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experimentados nos campos de batalha. Aliás, o começo de uma guerra 

qualquer, mormente quando sucede a um longo período de paz, é sempre 

diferente das concepções do tempo de paz, pois então, não se podem bem 

julgar as reações do inimigo. Um plano de campanha ou de manobra serve 

apenas para iniciá-la. Depois, é o trabalho constante de readaptação às 

circunstâncias. Nesses planos só há uma coisa fixa, o resultado que se quer 

obter, o objetivo que se quer conquistar ou defender. 

(...) 

Qual é o acoimado erro da Doutrina francesa? Um único, não ter dado 

preponderância aos materiais novos. Mas há nisto erro ou insuficiência? 

Qual seria o seu defeito? No meu modo de ver, não está no acerto dos 

conceitos que emite; nem mesmo talvez na forma porque os exprime. Está 

em ter teimado em considerar caso mais corrente o que era já, na Europa, 

esporádico ou secundário e ter deixado em segundo plano o que de fato se 

verificou ser a regra. 

Era certa a Doutrina alemã que tudo baseou na guerra panzer e que deu 

preponderância constante aos métodos panzer? 

Os acontecimentos da Rússia provam em contrário, como em contrário 

provam os acontecimentos ulteriores desta guerra, mesmo somente 

considerado o teatro europeu (Magalhães, 1944, p. 11). 

 

Em seguida, Magalhães afirma terem sido os russos, e não os alemães, aqueles 

que melhor conceberam uma doutrina de combate. Os êxitos alemães em 1941 seriam, 

dentro dessa visão, efêmeros e devidos unicamente às falhas na aplicação das doutrinas 

desenvolvidas pelos soviéticos, pegos de surpresa (à semelhança dos franceses). Ele 

afirma que as unidades mecanizadas russas não formavam, naquele ano, divisões 

autônomas, capazes de operar como força combatente independente e com quantidades 

concentradas de carros de combate, como fizeram desde o começo os alemães. Da 

mesma forma, os processos franceses para tomada de contato, dentre outras 

especificações dos manuais de guerra do Exército francês, ainda seriam válidos, pois 

não teriam tido a chance de provarem seu valor, devido a falhas de aplicação.  

 O artigo segue, então, tentando desconstruir cada segmento do texto do Capitão 

Herrera. Ataca a correlação desenhada por Herrera sobre os métodos franceses de 1940 

e aqueles de 1914-18, objetando, por exemplo, que a regra da relação entre a largura da 

frente e a profundidade do ataque só pode ser infringida se o atacante dispuser de 

grandes reservas, capazes de impedir o fechamento da brecha no pé da ponta de lança – 

o que, naturalmente, significaria o isolamento e provável cerco das tropas empenhadas 

na vanguarda do ataque. Por isso, assevera ele, “o ataque, mesmo motomecanizado, tem 

que parar de quando em vez” (Magalhães, 1944, p. 13). 
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 Após citar desastres alemães – segundo ele, devidos às falhas no emprego 

irrestrito dos métodos “novos” em detrimento dos “antigos” –, o autor afirma que “a 

velocidade, como a surpresa, a economia de forças, etc., valem tanto na guerra moderna 

como na de todos os tempos. A guerra no fundo é sempre, em essência, a mesma” 

(Magalhães, 1944, p. 14). Em seguida, o tom da crítica intensifica-se: 

 

Nós o felicitamos sinceramente por seu artigo, mas sentimos nele haver em 

seu espírito de jovem um gosto particular, e muito natural, pelo que é novo, 

com um certo deleite em repudiar o que é velho. Nós que somos velhos, 

preferimos tomar por base as coisas já estabelecidas e procurar ver nos fatos 

novos em que é que elas são modificadas. E não procedemos assim por 

caturrice nem porque o reumatismo – que graças a Deus o não temos – nos 

aperreie o ânimo. É por isto que afeito a Doutrina francesa, por formação e 

convicção, não pudemos deixar de lhe escrever estas linhas. Que é a 

Doutrina francesa de guerra? Ter um método de raciocínio, capaz de analisar 

os fatores de uma situação qualquer de guerra – missão (o que se quer fazer); 

terreno (onde se tem de fazer o que se quer); o inimigo (o que se nos pode 

opor); e meios (o com que contamos para realizar o que queremos), é o que 

há de essencial. O resto é questão de interpretação e de arte, o que depende 
da capacidade de julgamento dos homens e de suas aptidões naturais 

judiciosamente cultivadas pela meditação e pelo exercício (ibidem, p. 14-15. 

Grifos do autor). 

  

 Este debate franco dá pistas sobre o estado da reflexão militar brasileira naquele 

momento. Se num primeiro momento houve estupefação pelas vitórias alemãs, depois 

de decorridos alguns anos da campanha da Rússia o tom era de atenuação das outrora 

impactantes blitzkriegs, a partir da influência dos desastres alemães do final de 1942 e 

meados de 1943, que começaram a fazer daquela frente de batalha o cemitério da 

Wehrmacht. Três quartos das Forças Armadas alemãs seriam enterrados ali, entre 

homens e máquinas, computando ao Front Oriental a arena decisiva da Segunda Guerra 

Mundial (ao menos, na Europa). 

 Por isso, o impacto das vitórias russas, como Stalingrado, Kursk e muitas outras, 

nas reflexões desse período. Para além disso, podemos considerar como verdade que aos 

militares brasileiros era cômoda qualquer constatação que diminuísse o significado da 

Blitzkrieg, cujo sucesso parecia ser inversamente proporcional às qualidades de uma 

doutrina emulada durante duas décadas. 
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reflexões dos militares brasileiros sobre a Blitzkrieg revelaram, pois, grande 

dependência militar para com a França, bem como a predisposição em buscar no 

exterior a emulação de doutrinas militares. Em justiça ao edifício militar do Brasil, 

devemos dizer também que a dependência política marcante na história de nosso país e 

as circunstâncias políticas e econômicas da época não contribuíam para qualquer grau 

de autonomia militar. Em diversos textos o problema da carência de parque industrial e 

dos problemas da dependência de material são abordados, o que serve de 

fundamentação, inclusive, na defesa pela cavalaria montada em detrimento da 

motomecanização.  

O resultado mais impressionante da pesquisa pode ser considerado, sem dúvida, 

a constatação da influência francesa para além da queda da França, embora haja críticas 

à sua doutrina, como o artigo do Capitão Herrera. Impressionante foi, porém, constatar 

que a guerra no Front Oriental serviu de base para as arguições conservadoras que, 

aparentemente, haviam sido caladas pelos anos iniciais do conflito.  

A posição desse trabalho sobre o significado da Blitzkrieg, já desenvolvida no 

primeiro capítulo, merece algumas ponderações à luz das análises contidas nos diversos 

artigos nacionais e traduzidos d‟A Defesa Nacional. 

Defendemos que a Blitzkrieg corresponde a um novo método para velhos fins. 

Estrategicamente, as manobras alemãs aproximam-se de esquemas clássicos, 

exemplificados em abundância desde a história antiga. Penetrar com rapidez e potência 

as linhas inimigas para desbaratar seu dispositivo defensivo evitando ao máximo o atrito 

entre ataque e defesa sempre foi a prerrogativa fundamental de qualquer estrategista.  

Ocorre que, com o desenvolvimento de armas automáticas e calibres poderosos 

para a artilharia e para a infantaria, o campo de batalha ficou sujeito a uma chuva de 

fogo e aço que, como as experiências que vão de fins do século XIX até a Primeira 

Guerra Mundial comprovam, desafiou o ímpeto ofensivo dos exércitos.
49

 As tentativas 

bruscas de romper esse dilema resultaram no abate de quase toda uma geração de jovens 

europeus em Flandres, entre 1914 e 1918, e geraram inúmeras questões para o entre 

guerras.  

                                                           
49

 Temática analisada no primeiro capítulo.  
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O problema central que motivava todas as discussões sobre questões militares 

era acabar com o impasse, em todos os níveis, através da ruptura na frente inimiga e da 

capacidade de manter o ímpeto ofensivo, isto é, aproveitar o êxito, executando o cerco e 

aniquilação das tropas adversárias. Para tanto, era necessário coordenar poder de fogo 

com mobilidade, para manter as defesas desorganizadas favorecendo o avanço e a 

penetração.  

 Todavia, as concepções táticas e operacionais em 1914 não haviam 

acompanhado os desenvolvimentos tecnológicos que agora faziam parte da batalha e, 

logo, não estavam adaptadas às novas demandas da guerra. Os oficiais no comando em 

1914 estavam treinados nos antigos moldes e os ataques ainda obedeciam a modelos 

táticos e operacionais há muito superados pelo poder de fogo das defesas, tornando a 

guerra um “moedor de carne”, como apontam muitos autores. A Blitzkrieg foi a solução 

para este dilema, conjugando fogo e mobilidade para ocasionar o reencontro com as 

velhas estratégias de aniquilação, das quais Alexandre, Napoleão e tantos outros já eram 

mestres.  

Desta forma, a Blitzkrieg pode ser considerada uma reedição dos métodos de 

engajamento clássicos, dos grandes generais do passado, adaptada aos meios modernos. 

Foi a solução que a guerra encontrou para sobreviver à chuva de aço que, por tempo 

considerável, havia convencido a muitos que os tempos de decisão rápida haviam se 

encerrado; que a alta velocidade não mais seria possível no campo de batalha; que a 

defesa perseveraria ao ataque; que venceria aquele que tivesse mais resistência, e não 

mais força. Ela foi o antídoto que a manobra encontrou para perseverar sobre a 

trincheira, para o ataque triunfar sobre a defesa. Esse era o real significado da derrota 

francesa de 1940, e foi, aos poucos, assimilado pelos exércitos em todo o mundo. 

Durante e após a Segunda Guerra, a tônica do desenvolvimento dos exércitos se baseou 

na mobilidade e poder de fogo, conjugados com eficácia na fórmula da divisão 

motomecanizada, de inspiração nas Panzerdivisionen que durante três anos fizeram o 

mundo tremer e as forças armadas se reinventarem.  

A partir daí, constatamos que a hipótese inicial do trabalho, de que o impacto 

das campanhas alemãs do auge da Blitzkrieg (1939-1941) teria levado a intelligentsia 

militar brasileira a colocar em xeque as doutrinas francesas, não se confirmou. 

Observamos, sim, uma preocupação em interpretar os acontecimentos, que veio 

tardiamente na forma de traduções que, aos poucos, cederam espaço a grande volume de 
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artigos indígenas, que passaram então a ceder novamente terreno para traduções, dessa 

vez, norte-americanas. Mas a influência das doutrinas francesas ainda foi comprovada 

nos anos finais do recorte. 

O trabalho procurou, ademais, esclarecer o perfil das influências que marcaram 

as publicações do período. O ano de 1941, em contraste com 1939 e 1940, apresenta 

uma quantidade elevadíssima de artigos referentes ao blindado, à Blitzkrieg, ao papel da 

aviação na combinação de armas com os exércitos e à Segunda Guerra como um todo, 

sendo que mais de 80% dessa produção foi nacional. Essa quantificação aponta 

claramente para um vazio deixado pela influência francesa nesse momento, então 

ocupado pelas reflexões brasileiras. No ano seguinte, esse espaço começaria a ser 

novamente ocupado por uma potência militar, neste caso, os Estados Unidos, que 

estreitavam laços com o Brasil culminando na Aliança Brasil-EUA, fechada em 1942. A 

partir daí, a produção nacional decai e a influência norte-americana no Exército 

brasileiro desponta.  

Nos anos finais do recorte, 1943 e 1944, intensificam-se os debates sobre a 

cavalaria e a doutrina francesa, revelando um enfrentamento entre os dois momentos do 

conflito mundial, através das respectivas interpretações: de um lado, a era de ouro da 

máquina de guerra alemã, levando à excitação em torno das inovações, principalmente o 

blindado e o avião de ataque ao solo; de outro, seu gradual esfacelamento nos campos 

de batalha da Frente Oriental, diante de métodos aplicados com sucesso pelas tropas 

soviéticas, muitas vezes recorrendo a elementos clássicos, como a cavalaria, tão 

desacreditada entre 1939-1941.  

Os debates analisados revelam conflitos intensos no âmago do Exército 

brasileiro, opondo militares de gerações distintas, revelando a luta da instituição militar 

para conservar e inovar, processo por demais agônico e quase sempre catalisado, com 

ferocidade, pelos grandes conflitos. 

Sustentamos, pois, que a Blitzkrieg teve grande impacto no meio militar 

brasileiro, suscitando grande produção intelectual e grande interesse pelas inovações, 

apesar das dificuldades do país em transpor as barreiras da teoria à prática. Salientamos 

que, se há alguma tendência predominante nas reflexões brasileiras, ela é de cunho mais 

conservador que inovador, e que a maioria dos artigos orientados por perspectivas mais 

modernas, a partir de 1942, foram oriundos das Forças Armadas norte-americanas.  
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Não obstante, há discussões relevantes sobre os problemas trazidos pela guerra 

em relação às condições do Exército e sua estreita ligação com as condições 

geopolíticas nacionais. Essas discussões revelam muito do que era nosso exército 

naquele momento; muito do que a Segunda Guerra Mundial representou para a 

instituição militar brasileira; e, por fim, muito do que o maior conflito da história da 

humanidade nos deixou de legado para pensarmos nossos problemas militares à luz de 

nossas deficiências e problemas históricos, e também à luz das necessidades da arena 

militar internacional, que impõe demandas implacáveis aos países periféricos.  
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