ORGANIZAÇÃO MILITAR AMERICANA NA 2ª GUERRA MUNDIAL
Por Reinaldo V. Theodoro

Após a Primeira Guerra Mundial, o exército americano saiu amadurecido e orgulhoso de que havia acabado com a guerra na Europa. Contudo,
os Estados Unidos se trancaram no "isolacionismo" e se esforçaram ao máximo para se manter
bem longe das querelas européias. Da mesma
forma, suas forças armadas, embora conscientes
de que poderia "sobrar para elas", não se empenharam em se aprimorar ou lhes faltaram os recursos para isso. Em 1939, a divisão de infantaria
americana era rigorosamente a mesma que terminara a Grande Guerra: duas brigadas de infantaria, cada uma com 4 batalhões, e uma brigada
de artilharia (incluindo outras unidades, a divisão
contava um efetivo de 18.500 homens). Em 1939,
afinal, começaram a acontecer modificações, com
certeza visando a rápida expansão que seria
necessária em caso de guerra. Surgiu assim a
chamada "divisão triangular" (12.500 homens),
onde as brigadas foram extintas e a infantaria foi
agrupada em três regimentos de três batalhões.
Foi com essa divisão que os EUA lutaram na
Segunda Guerra Mundial.
Em 30/09/39, o US Army contava com apenas 5
divisões de infantaria e 1 de cavalaria regulares,
espalhadas em guarnições por todo o país. No
papel, o Exército Regular contava com 26 divisões, mas, excetuando aquelas 6, nenhuma tinha
qualquer efetivo. Não havia divisão blindada nem
aeroterrestre alguma e a arma aérea ainda era
uma parte do Exército, ignorando a criação da
Força Aérea efetuada por outras grandes nações,
incluindo Grã-Bretanha (RAF), França (L'Armée
de I'Air) e Alemanha (Luftwaffe). A Guarda Nacional era formada pelos Estados e controlada por
eles, embora, a partir de 1903, tivesse que se
organizar e equipar conforme modelo federal. No
papel, contava ela com 18 divisões de infantaria e
4 de cavalaria.
Então os EUA entraram na guerra e a expansão
do Exército foi vertiginosa. Chegaram à média de
ativar 4 divisões por mês. Eram esses os tipos de
divisões no US Army:
Divisões de Infantaria: A Divisão de Infantaria
"Triangular" baseava-se em que seus elementos
de infantaria eram organizados sempre em três:
três regimentos de três batalhões de três companhias de fuzileiros (mais uma de petrechos
pesados). Além disso, a divisão contava com
três grupos (batalhões) de artilharia de 105 mm
mais um de 155 mm e um batalhão de engenharia de combate. Durante a guerra, era normal
que pelo menos um batalhão de tanques e/ou
tank destroyers fosse anexado à divisão, de-

pendendo da missão e do terreno. A 36ª Divisão
(da Guarda Nacional do Texas) só recebeu um
batalhão de tanques e um de tank destroyers
(753º e 636º, respectivamente) a partir da invasão da Provença (15/08/44), embora estivesse
combatendo na frente italiana desde 09/09/43.
No Teatro do Pacífico, raramente um batalhão
desses era anexado a uma divisão, pois os tanques japoneses só muito raramente representavam uma ameaça séria. Note que a 1ª Divisão
de Infantaria Expedicionária Brasileira foi organizada nesses moldes.
Divisões Blindadas: As Divisões Blindadas de
"Tio Sam" só começaram a surgir de verdade
após as vitórias alemãs na Europa. Vendo que
aquilo funcionava, os americanos criaram a 1ª
DB, a partir da 7ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, a 15/07/40. Ela era então um elefante
branco, com uma brigada blindada com um regimento médio e dois leves, totalizando 368
tanques (lamentavelmente, os imprestáveis
M2A1 médio e M2A2 leve), um regimento de infantaria, um regimento de artilharia, um batalhão
de reconhecimento (da cavalaria mecanizada) e
um batalhão de engenharia, todos blindados.
Posteriormente, a 01/03/42, o regimento de artilharia foi abolido, mantendo-se os batalhões de
artilharia autopropulsada (equipados com M7).
A brigada blindada foi extinta, mantendo-se dois
regimentos blindados, cada um com dois batalhões médios e um leve. Apenas as divisões 1 a
3 seguiram essa organização. Da 4ª em diante,
seguindo o padrão estabelecido a 15/09/43,
passou-se a ter três batalhões, cada um contando três companhias de tanques médios e
uma de tanques leves, totalizando 263 tanques.
A 1ª DB mais tarde foi reorganizada nesse molde, mas as 2ª e 3ª mantiveram suas organizações por toda a guerra. Porém, as divisões blindadas americanas não lutavam com regimentos:
elas tinham os chamados "Comandos de Combate": cada DB tinha dois comandos independentes, denominados "A" e "B", que eram organizados conforme a missão. Um comando de
combate típico compunha-se de um batalhão de
tanques, um de infantaria blindada e um de artilharia autopropulsada, mais elementos de apoio.
Outro comando, o "R" (Reserva), normalmente
comandava os elementos que estavam fora de
linha. Os batalhões não eram "fixos" nos comandos, pois o "R" muitas vezes ficava comandando os batalhões mais desfalcados, mantendo-se os batalhões em melhores condições em
ação. A flexibilidade desse tipo de organização
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era enorme e foi uma das grandes vantagens
que as divisões blindadas americanas desfrutavam sobre aliados e inimigos.
Divisão de Cavalaria: Como já mencionado,
havia apenas uma divisão de cavalaria regular
(1ª), além das quatro da Guarda Nacional (21ª a
24ª). Contudo, cedo os americanos perceberam
que elas não teriam muita utilidade na guerra
moderna e nunca ativou as divisões da Guarda
Nacional. A 1ª Divisão, porém, foi reorganizada
como cavalaria desmontada (de fato, lutando
como infantaria). Em dezembro de 1943, foi redesignada 1ª Divisão de Cavalaria Especial,
sendo constituída por: duas brigadas, cada uma
com dois regimentos de cavalaria desmontada,
quatro batalhões de artilharia e um batalhão
(esquadrão) de engenharia. Houve uma 2ª DC,
constituída por soldados negros, que tinha a
mesma composição, mas foi desativada a
10/05/44, na África do Norte.
Divisões Aeroterrestres: Após os sucessos alemães com tropas aerotransportadas, os americanos concluíram que precisavam desse tipo de
tropa e começaram a fazer experiências nesse
sentido. A 82ª Divisão de Infantaria foi redesignada "Aeroterrestre" (Airborne) a 15/08/42, data
da ativação de sua irmã, a 101ª. Originalmente
teriam um regimento paraquedista e dois aerotransportados (planadores), mas a composição
delas variou tremendamente ao longo da guerra, em função de anexações e transferências.
Teriam ainda três (às vezes quatro) grupos de
artilharia (75 mm), um batalhão de engenharia
de combate e um batalhão antiaéreo, todos aerotransportados. Para a invasão da Normandia,
as 82ª e 101ª DAets foram organizadas com
três regimentos de paraquedistas e um aerotransportado. Durante a Campanha da Normandia, a 101ª teve um batalhão de tanques anexado (759º) e, durante a Batalha das Ardenas, a
82ª também teve esse privilégio (740º). Além
dessas, outras 3 divisões foram criadas: 11ª
(atuou no Pacífico), 13ª e 17ª (Noroeste Europeu). A 13ª foi a única divisão enviada para o
Noroeste Europeu que não foi engajada em
combate. Existiu ainda a 1ª Força-Tarefa Aeroterrestre (FTA), uma força mista composta por
uma brigada paraquedista britânica, um regimento paraquedista, dois batalhões paraquedistas independentes e um grupo de artilharia, estes americanos. Foi criada para apoiar a invasão do Sul da França e nos chama a atenção
pelo regimento paraquedista americano, o 517º:
ele compunha originalmente a 17ª DAet, mas foi
destacado dela em março de 1944 e foi compor
a 1ª FTA; depois disso, foi levado às pressas

para a Batalha das Ardenas, onde foi temporariamente anexado, sucessivamente, à 30ª DI, à
7ª DB, à 82ª DAet, à 106ª DI e à 78ª DI, até ser
finalmente designada para a 13ª DAet, a
01/03/45!
Divisão de Montanha: Houve apenas uma Divisão de Montanha no US Army, a 10ª. Ativada a
15/07/43 como Divisão "Ligeira", a 10ª recebeu
sua denominação final a 06/11/44 e compunhase de três regimentos de montanhistas e esquiadores, três grupos de artilharia (75 mm), um
batalhão de engenheiros e um batalhão antitanque. Lutou na frente italiana, ao lado da Força
Expedicionária Brasileira.
Divisões dos Fuzileiros Navais: O United States
Marine Corps (USMC) constitui uma arma separada das forças armadas americanas, mas a organização de suas unidades terrestres pouco
difere de uma divisão "triangular" comum. Ao
todo, foram criadas seis divisões de "Marines" (16), todas empenhadas no teatro do Pacífico. Além
delas, foi criada a 1ª Brigada, com 2 regimentos.
O Exército americano criaria ainda uma miríade
de unidades dos mais variados tipos e tamanhos,
mas, a nível de divisão, o que está dito acima
basta para se ter uma boa idéia da composiçãodessas unidades.
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