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““História Militar é o meio mais eficaz 

de ensinar guerra em tempo de paz.” 

(General Helmuth Von Moltke)



 

 

RESUMO 
 
 
 
No início do século XX, o Exército Brasileiro encontrava-se com uma série de óbices 
que comprometiam sua missão institucional, razão pela qual seus comandantes 
concluíram sobre a necessidade da modernização da Força Terrestre Brasileira. Um 
desses óbices era o ensino militar, incluindo a formação de sargentos, que 
demandava uma reformulação para as reais necessidades de uma força armada 
profissional, em contraponto ao ensino excessivamente técnico-científico que 
vigorava na época. Com isso, o governo brasileiro, após calorosas discussões 
políticas, resolveu contratar uma missão militar estrangeira para instruir o seu 
Exército, sendo a França o país escolhido, principalmente pelas afinidades históricas 
e por ter sido vencedora da primeira Grande Guerra. A Missão Militar Francesa 
contratada em 1919, cujo Chefe era assistente técnico do Estado-Maior do Exército, 
deu início à atualização das concepções doutrinárias no âmbito da Força Terrestre, 
atuando principalmente nas escolas militares, até 1940. Ao longo de vinte anos, com 
mais de uma centena de instrutores, provocou inúmeras transformações nessas 
escolas, impactando a formação de gerações de oficiais e sargentos. Nesse contexto, 
o presente trabalho buscou estudar a influência da Missão Militar Francesa na 
formação dos sargentos do Exército Brasileiro, verificando, à luz da metodologia 
pedagógica de ensino, quais marcas dessa missão estrangeira repercutem na 
atualidade. O resultado dessa pesquisa mostrou que existem diversos reflexos na 
atual formação dos sargentos, particularmente na Escola de Sargento das Armas. Em 
suma, foi verificado que várias das práticas implementadas, apesar do tempo 
transcorrido, continuam a existir, mostrando como a influência francesa permaneceu 
no cotidiano escolar da caserna. Assim sendo, espera-se que o presente trabalho 
contribua com o estímulo pela busca das origens e influências da Missão Militar 
Francesa no Âmbito da Força Terrestre, sobretudo na formação das praças. 
 

 

Palavras-chave: Missão Militar Francesa; Formação dos Sargentos; Ensino Militar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
At the beginning of the 20th century, the Brazilian Army was faced with a series of 
obstacles that compromised its institutional mission, so its commanders concluded that 
a broad modernization was needed. One of these obstacles was military education, 
including the formation of sergeants, which needed to be reformulated to meet the 
demands of a professional armed force, in contrast to the technical-scientific education 
that was in force at the time. Thus, the Brazilian government, after heated political 
discussions, decided to hire a foreign military mission to instruct its army. For this 
purpose, France was the chosen country, mainly because of its historical affinities and 
for having won the First World War. The French Military Mission hired in 1919, whose 
Chief was a technical assistant to the Army, began updating the doctrinal concepts 
within the scope of the Brazilian army, working mainly in military schools, until 1940. 
Over twenty years, with more than a hundred instructors, it caused countless changes 
in these schools, impacting the training of generations of officers and sergeants. In this 
context, the present work sought to study the influence of the French Military Mission 
in the formation of sergeants in the Brazilian Army, verifying, according to the 
pedagogical teaching methodology, which marks of this foreign mission have 
repercussions today. The result of this research showed that there are several effects 
on the current formation of sergeants, particularly in the Sergeants School. In short, it 
was verified that several of the implemented practices, despite the time elapsed, 
continue to exist, showing how the French influence remained in the daily life of military 
schools. Therefore, it is expected that this work contributes to the stimulus for the 
search for the origins and influences of the French Military Mission in the Scope of 
Land Force, especially in the training of sergeants. 
 
 

Keywords: French Military Mission; formation of sergeants, military education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho abordou a influência da Missão Militar Francesa no 

Exército Brasileiro, particularmente no que tange à formação do sargento de carreira. 

Os integrantes da Missão Militar Francesa (MMF) conduziram o processo de 

modernização do Exército Brasileiro, no período de 1919 até 1940, consolidando 

as reformas iniciadas na Força durante as duas primeiras décadas do século XX. 

Esse período histórico revelou-se como de grande importância para a maturação 

da jovem República do Brasil. 

No início do Século XX o Exército Brasileiro enfrentava dificuldades, sendo 

visíveis as deficiências na alta administração, carência de recursos, baixos soldos, 

ausência de material bélico moderno, carência de profissionalização, péssimas 

condições de infraestrutura e falta de escolas militares. Esses fatores impuseram 

ao Exército uma capacidade operacional abaixo das condições mínimas 

necessárias para fazer frente a uma hipótese de agressão externa (BELLINTANI, 

2009). 

Nesse contexto, o Exército necessitou transformar-se para bem cumprir 

suas atribuições legais e adaptar-se aos novos tempos. Percebe-se que a longa 

vigência do contrato celebrado entre as duas nações se situa entre o término da I 

Guerra Mundial e o início do segundo conflito de escala global, o que representou 

a progressiva profissionalização da instituição, em detrimento da marginalização 

dos seus quadros no período da República Velha. 

A contratação da MMF foi revestida de muita discussão envolvendo a 

Presidência da República (Epitácio Pessoa), o Ministro da Guerra (João Pandiá 

Calógeras) e o Parlamento: “O debate em torno de criar-se no Brasil uma missão 

militar, composta por estrangeiros, foi intenso nos anos de 1917 e 1918” (BASTOS 

FILHO, 1994). 

A partir de 1920, sob direção e supervisão de oficiais franceses, operou-se 

uma mudança no ensino militar e na administração do Exército, com clara 

repercussão na instrução, nos exercícios em campanha e no emprego do material 

bélico, ocorrendo inúmeras transformações, não só no equipamento e no 

armamento, mas sobretudo no pensamento militar, com nítidos reflexos na 

recuperação de competência, operacionalidade e orgulho profissional. Esse 
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processo gerou francas características que, em sua maioria perduram até os dias 

atuais, tornando-se um marco na história da nossa Força Terrestre (BASTOS 

FILHO,1994). 

Quanto à formação do sargento, no início do século XX perdurava a herança 

arcaica das milícias portuguesas no período após logo após a independência do 

Brasil: as elites ocupavam a alta oficialidade, enquanto o círculo das praças era 

composto pelos setores mais humildes da sociedade, sendo que os mais 

destacados soldados eram alçados à graduação de sargento. Tais condições 

refletiam diretamente no preparo profissional do sargento, impactando na situação 

disciplinar da tropa. 

Essa conjuntura foi questionada ativamente, na década de 1910, pelos 

jovens oficiais, conhecidos como “jovens turcos”1. Responsáveis pela revista “A 

Defesa Nacional 61”, em 1920, faziam o seguinte diagnóstico sobre os sargentos: 

“Não há quem conheça tropa e nela tenha trabalhado que não sinta a decadência 

do atual quadro de sargentos. Não é que os sargentos sejam piores, é que as 

exigências aumentaram e eles progrediram pouco, é que o recrutamento se torna 

cada vez mais difícil, é que as qualidades de um bom sargento exigem melhores 

horizontes, mais futuros e garantias que não podemos dar” (ZIMMERMAN, 2013). 

Desse modo, o Sargento do Exército Brasileiro da época, como integrante 

do referido processo de transformação, teve sua formação impactada 

positivamente, de modo a se adaptarem ao novo marco do pensamento militar. As 

profundas mudanças trazidas pela diferente visão oriunda da MMF repercutiram 

significativamente na formação desse profissional, reflexos estes que serão objeto 

de estudo do presente trabalho. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 PROBLEMA 

 

A MMF teve como objetivo inicial a instrução, reorganização e criação de 

escolas, colaboração na revisão dos regulamentos e nas viagens do EME, bem 

 
1 “Jovens Turcos” foi a designação pela qual ficaram conhecidos os oficiais brasileiros que receberam formação 

militar na Alemanha nos anos que precederam a Primeira Guerra Mundial, entre 1906 e 1912. 
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como o auxílio em manobras e exercícios dos quadros. Seus integrantes fizeram 

parte do Conselho Técnico que operava sobre a organização geral da instrução, 

e sobre a aquisição do material bélico necessário. A cúpula militar brasileira 

intencionava transformar o ensino. Como afirma o General Aguiar, Ministro da 

Guerra em 1918 e 1919: “Sobretudo era preciso tirar o caráter eminentemente 

teórico de que se vinha ressentindo o nosso ensino militar” (BELLINTANI, 2009). 

A vinda de instrutores franceses teve como uma das principais finalidades 

transformar a formação militar meramente teórica em conhecimento pragmático, 

por meio da implementação de cursos de aperfeiçoamento, cursos técnicos de 

artilharia e engenharia e de curso de Estado Maior. O projeto inicial pugnava pela 

vinda da MMF para a instrução dos oficiais e a reorganização e criação de escolas 

militares destinadas a profissionalização do exército, incluindo a concepção do 

aperfeiçoamento de oficiais e Curso de Estado Maior (BELLINTANI, 2009). 

Percebe-se, assim, que o principal alvo da transformação do ensino militar 

da MMF foi em relação à instrução dos oficiais, seja na formação, aperfeiçoamento 

ou especialização para as funções de Estado Maior. Resta, com isso, o 

questionamento se a formação do sargento ficou em segundo plano perante os 

principais objetivos da MMF. Além disso, apesar de diversos autores apontarem 

para influência da MMF no EB de maneira generalizada, não estão esclarecidas 

as colaborações e influências dos avanços trazidos por ela na formação dos 

sargentos, e como tais influências repercutem na atualidade. 

Dessa forma, o presente trabalho de conclusão de curso será desenvolvido 

em torno do seguinte problema: Quais são os reflexos da MMF para a atual 

formação do Sargento de Carreira do Exército Brasileiro? 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 Objetivo geral 

 

Estudar como a missão Militar Francesa influenciou a formação dos 

sargentos de carreira do Exército Brasileiro, concluindo sobre seus reflexos que 

repercutem na atualidade. 
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2.2.2 Objetivos específicos 

 

Para viabilizar o alcance do objetivo geral proposto na pesquisa, foram 

formulados os objetivos específicos abaixo relacionados, os quais permitiram o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste trabalho: 

a) Identificar as principais características da Missão Militar Francesa no Brasil 

e as transformações implementadas, em particular na área de ensino militar; 

b) Descrever os antecedentes da Formação dos Sargentos do Exército 

Brasileiro, especialmente no período que vigorou a MMF; 

c) Caracterizar a atual formação dos sargentos de carreira do Exército 

Brasileiro, particularmente a formação do Sargento Combatente da Arma de 

Infantaria na Escola de Sargento das Armas; 

d) Descrever as influências da Missão Militar Francesa na formação dos 

sargentos de carreira do Exército Brasileiro, concluindo sobre seus reflexos na 

atualidade. 

 

2.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo se limitou a analisar a evolução ocorrida na Formação 

dos Sargentos com o advento da Missão Militar Francesa e sua vigência, sendo 

fundamental a verificação de como se apresentava a referida formação antes do 

início do período estudado, para a obtenção de um parâmetro inicial.  A partir de 

então, foram consideradas as mudanças provocadas pela MMF que repercutem 

na atualidade, a fim de se identificar os reflexos. Ressalta-se também que, para 

fins de verificar os reflexos na atualidade, o presente estudo utilizou como 

parâmetro somente a atual formação do sargento de infantaria na Escola de 

Sargento das Armas (ESA). 

 

2.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O papel do Sargento na Força Terrestre cresce de importância no 

atual cenário calcado em incertezas, onde os comandantes de pequenas 
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frações são cada vez mais exigidos em capacitação de forma a conduzirem, 

com eficiência, seus subordinados para o cumprimento da missão.  Tal 

aspecto está relacionado com a política de valorização do sargento, 

buscada pelo EB, em um processo mais amplo de valorização dos recursos 

humanos da Força. Nesse escopo, a elucidação sobre a formação do 

sargento, bem como a influência oriunda da MMF nesse processo,  contribui 

com a soma de esforços para a valorização desse profissional, 

demonstrando a relevância que o presente estudo fornece.  

Além disso, o significado do trabalho passa primeiramente por tornar-

se um referencial histórico para melhor compreender o passado, podendo vir a 

subsidiar planejamentos, estudos, transformações e modernizações a serem 

implementadas na Doutrina Militar Terrestre.  

Em um terceiro momento, dialoga com a importância do Oficial do Quadro 

de Estado-Maior da Ativa (QEMA) em compreender as raízes evolutivas do seu 

Exército, proporcionando ferramentas para uma melhor solução de problemas 

militares no desempenho futuro de suas funções, além de contribuir como fonte 

de consulta para pesquisas acerca de eventos relevantes da história militar 

brasileira. 

 

3 A MISSÃO MILITAR FRANCESA 
 

No início do Século XX, fizeram-se presentes, entre militares e civis, discussões 

sobre a profissionalização e a modernização do Exército Brasileiro. Tudo isso foi 

motivado pelos acontecimentos que envolveram a Força Terrestre naquela época, 

ocasionando um consenso sobre a necessidade de uma mudança profunda na 

instituição. 

Um acontecimento em especial que abalou a credibilidade da competência 

profissional do Exército, foi a luta contra os sertanejos de Antônio Conselheiro, que se 

caracterizou por sucessivos fracassos até a vitória. 

O contrato de uma missão militar para nosso Exército, tornou-se, em grande 
parte por influência da Primeira Guerra Mundial, tema central de intensos e 
graves debates. Discutia-se também o grande conflito em si, de dimensões e 
grau de sofisticação jamais vistas, e que foi acompanhado em seus detalhes, 
principalmente pelo homem urbano, graças ao desenvolvimento e maior 
rapidez dos meios de comunicação. (BASTOS FILHO, 1994, p. 35). 
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Diante desse cenário, a contratação de uma missão militar estrangeira, após 

as discussões políticas e militares, já encontrava grande motivação nacional. 

Entretanto, perdurou, em um primeiro momento, o questionamento em torno do país 

que deveria ser escolhido para tal empreitada. Duas correntes se apresentavam nesse 

contexto:  uma favorável à missão de origem alemã, conhecida como “germanófila”, e 

a outra à missão de origem francesa, conhecida como “francófona”. 

Em síntese, podemos caracterizar, na década que se inicia em 1906, duas 
correntes de opiniões quanto à modernização do Exército, uma conservadora 
e outra nitidamente renovadora; aquela, com o uso da prata da casa, e esta, 
pugnando por missões estrangeiras. (MALAN, 2018, p. 75). 
 

Após as discussões políticas e militares, prevaleceu a contratação da missão 

militar de origem, com o intuito instruir e modernizar o Exército Brasileiro. O fator 

principal para tal escolha foi o fato de que a França, além de sua importância 

geopolítica, logrou-se como nação vitoriosa na Primeira Grande Guerra, agregando, 

assim, melhores condições para instruir o Exército acerca das modernas táticas e 

técnicas em vigor no cenário mundial. 

 

3.1 O EB SOB A INFLUÊNCIA DA MMF NA DÉCADA DE 1920 

 

Após a superação das divergências internas acerca da legitimação de uma 

missão militar estrangeira para instruir a Força Terrestre, ficava pendente apenas 

oficializar sua contratação. Tal fato foi concretizado pelo General Alberto Cardoso de 

Aguiar, que como Ministro da Guerra, realizou gestões para a expedição do Decreto 

n° 3741, de 28 de maio de 1919, autorizando o Brasil a contratar a Missão Militar 

Francesa. 

Cardoso de Aguiar, no entanto, 19 dias depois de assumir suas funções 
ministeriais atribuía precisa e delicada missão ao adido militar na França e 
passou a pessoalmente apoiar com o prestígio de seu posto o contrato da 
Missão Militar Francesa. (MALAN, 2018, p. 84). 
 

Salienta-se que nesse período já haviam franceses em solo brasileiro, 

realizando atividades de orientação técnica para organizar uma Escola de Aviação 

Militar. Tal fato foi motivado pelo emprego de aeronaves em operações de combate 

durante a Primeira Guerra Mundial, o qual elevou a aviação como fator determinante 

nos campos de batalha. Então, para expandir atuação, agora com foco na 

modernização do Exército Brasileiro, o Ministro da Guerra solicitou ao adido militar do 
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Brasil na França, o Major Alfredo Malan D’ Angrogne, para que indicasse o nome de 

um General do Exército francês que pudesse chefiar a Missão Militar a ser contratada. 

Foi indicado o General Maurice Gamelin, oficial experiente, que foi Chefe de Estado 

Maior da Primeira Guerra Mundial, reunindo todos os atributos necessários para a 

chefia desta missão. 

O General Maurice Gamelin foi o oficial francês indicado para chefiar a 
Missão Militar Francesa e para assistente técnico para assuntos de 
instrução e a organização do chefe do EME, porém a MMF estaria 
subordinada somente ao Ministro da Guerra do Brasil, de acordo com o 
contrato. (MARCUSSO, 2012, p. 173). 
 
 

 
FIGURA 1 – General Maurice Gustave Gamelin 
Fonte: Enciclópédia virtual Alchetron2 

 

Após o General Aguiar ter deixado o cargo de Ministro da Guerra, por motivos 

políticos, seu sucessor, João Pandiá Calógeras, deu sequência às reformas 

iniciadas nas administrações anteriores e conseguiu recursos junto ao Congresso 

Nacional para sustentá-las, possibilitando desta forma a vinda da Missão Militar 

Francesa em 1920 para modernizar as estruturas do Exército Brasileiro. 

Os membros da missão chegaram ao País nos primeiros meses do ano de 
1920 com a tarefa de criar os alicerces de um Exército moderno, 
organizando escolas para treinar oficiais profissionais, melhorando a 
capacidade do Estado-Maior para dirigir o Exército, reformulando os 
regulamentos sobre treinamentos e táticas, elaborando um sistema de   
promoções que assegurasse a ascensão dos oficiais mais capazes aos 
postos de liderança importantes e criando verdadeiras unidades táticas. 
(McCANN 2009, p. 269). 
 
 

 
 

 
2 Disponível em: < https://alchetron.com/Maurice-Gamelin>. Acesso em 28 SET 21. 
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FIGURA 2 – Chegada da Missão Militar Francesa no Brasil 
Fonte: Site da Fundação Cultural Exército Brasileiro 3 

 

A MMF atuou na década de 1920, principalmente nas Escolas Militares e na 

reformulação de manuais e regulamentos, visando difundir uma unidade doutrinária, 

calcada em métodos de trabalho para a Força Terrestre. 

A Missão fora contratada para modernizar o nosso Exército, organizando-
o e instruindo-o. Ora, fazia-se mister que começasse pelas escolas, como 
previsto, e que, nestas, administrasse ensinamentos de forma a criar uma 
unidade de doutrina assentada em métodos de trabalho e nos 
regulamentos. (MALAN, 2018, p. 124). 
 

Assim, sob esse enfoque e alinhada com a reforma adotada pelo General 

Cardoso de Aguiar em 1919, a MMF iniciou sua principal marca na Forma Terrestre. 

As bases de reorganização do ensino militar foram estabelecidas pelo 
decreto n° 13.451, de 29 de janeiro de 1919. Nos termos desse decreto e 
nos de contrato, a Missão Militar Francesa fica especialmente encarregada 
dos seguintes cursos: a) de Estado-Maior; b) de Revisão; c) de 
Aperfeiçoamento; d) de Aviação; e) de Veterinária; e f) de Intendência. 
(MALAN, 2018, p. 288). 

 

Percebe-se, então que a Missão Militar Francesa entendia que os jovens 

militares agiriam como difusores de novos conhecimentos, provocando assim uma 

mudança de mentalidade nas Organizações Militares, sendo essa a razão do foco 

na formação desses jovens da caserna. 

Para isso, os mestres franceses ocuparam a função de direção de várias 

 
3 Disponível em: < http://www.funceb.org.br/images/revista/17_4p2s.pdf >. Acesso em 28 SET 21. 
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Escolas Militares, sendo designados inicialmente para a Escola de Estado-Maior 

(EEM) que reiniciou suas atividades em 1920 após suspendê-las por ocasião da 

Primeira Guerra Mundial e para a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), 

por eles fundada na Vila Militar do Rio de Janeiro no ano anterior. 

O ministro Calógeras, já no seu relatório de junho de 1920, esclareceu: “o 
método mais pronto para difundir pelos quadros os preceitos novos era, 
evidentemente, organizar escolas em que se preparassem chefes e 
auxiliares para as operações de maior vulto e para as unidades de 
categoria superior e outros para a condição de unidades menores. Essa 
era a gênese da Escola de Estado-Maior e da Escola de Aperfeiçoamento 
de Oficiais. (MALAN, 2018, p. 128). 
 

Na EEM houve a readequação da grade curricular e a criação dos Cursos de 

Estado-Maior (destinado aos capitães e tenentes) e de Revisão (destinado aos oficiais 

superiores). Houve também maior ênfase ao estudo da estratégia e do emprego do 

método, passando a considerar no estudo de situação os fatores da decisão: missão, 

inimigo, terreno e meios, com os quais, os mestres franceses conduziam o raciocínio 

dos alunos para a resolução de problemas militares. 

Atuaram, também, no desenvolvimento de grandes exercícios que tinham como 

base uma concepção estratégica defensiva – similar ao que foi utilizado pela França 

durante a 1ª Guerra Mundial – seguida de uma considerável contraofensiva, criando 

desta forma reflexos naqueles que seriam os futuros assessores de mais alto nível no 

Exército Brasileiro. 

A Escola de Estado-Maior tem por fins: 1) formar o quadro de oficiais de 
Estado-Maior destinado a constituir os estados-maiores de tempo de paz e 
de guerra do Exército Brasileiro; 2) criar um viveiro de oficiais de vistas largas 
e cultura geral desenvolvida, fonte de recrutamento do Alto-Comando futuro. 
O curso de Revisão propõe-se: 1) a difundir nos quadros superiores do 
Exército os progressos e o desenvolvimento da guerra moderna; 2) preparar 
para as mais delicadas funções do Alto-Comando, comandantes de Divisão, 
de Exército e Grupo de Exércitos, chefes e oficiais de Estado-Maior de 
Exércitos e Grupos de Exércitos. (MALAN, 2018, p. 290). 
 

No que concerne à EEM, sua atuação foi muito além do ensino de táticas e 

método, pois buscou formar uma massa crítica conhecedora da conjuntura nacional e 

internacional, capacitando da melhor forma possível o futuro chefe militar. 

Na EAO foram introduzidas instruções técnicas e específicas para cada Arma, 

bem como instruções táticas comuns para emprego conjunto nos campos de batalha, 

criando um aspecto mais prático ao ensino, o que acabou proporcionando a criação 
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do Grupamento de Unidades Escola (GUEs), localizado na Vila Militar do Rio de 

Janeiro, viabilizando assim os exercícios no terreno propostos aos oficiais alunos. 

O fim da Escola de Aperfeiçoamento era ministrar aos oficiais-alunos os 
conhecimentos necessários para que se tornassem aptos a cumprir o 
duplo papel que incumbe a cada oficial: a) chefe durante a paz e na guerra; 
e b) instrutor durante a paz. (MALAN, 2018, p. 131). 
 

Os mestres franceses, nesse período, ainda assumiram a direção da Escola de 

Veterinária. Ali, contribuíram para a organização do Serviço de Defesa Sanitária 

Animal, além da profilaxia dos quartéis. Na Escola de Intendência e de Administração 

criaram o corpo de intendentes de guerra (decorrente do insucesso das expedições 

de “Canudos”) e o corpo dos oficiais de administração, fundamentais na gestão de 

processos na Força Terrestre. E na Escola de Aviação ampliaram o curso de 

pilotagem para oficiais, preparando as bases para a criação da Aviação no Exército 

Brasileiro e seu emprego como elemento decisivo e dissuasório num campo de 

batalha tridimensional. 

Por meio da Missão Militar Francesa, também houve a reestruturação da 

Escola de Aplicação Médica Militar, encarregada de formar médicos, farmacêuticos 

e dentistas para a Força Terrestre, passando a ser denominada de Escola do 

Serviço de Saúde do Exército em 1922, embrião da atual Escola de Saúde do 

Exército. 

A primeira fase da ação da Missão Militar Francesa se caracteriza pela 
estruturação sugerida às escolas e ao Exército em geral e, de forma 
marcante, pela elaboração de documentação, doutrinária notadamente, 
quer sob a forma de regulamentos, quer sob a de notas de aula, sem a 
qual as escolas e a instrução da tropa não teriam um denominador comum, 
(MALAN, 2018, p. 133). 
 

Destaca-se que, num primeiro momento, os mestres franceses não atuaram na 

Escola Militar do Realengo. Entretanto, após a participação de seus alunos na Revolta 

do Forte de Copacabana, em 1922, o Comando do Exército determinou, em 1924, que 

a formação dos futuros oficiais deveria seguir uma estrutura menos politizada e mais 

técnico-profissional, com vistas à inserção dos Serviços de Campanha, dos exercícios 

de tiro e de um especialista nas instruções de educação física. Isso tudo contribuiu 

para o aumento de alcance do profissionalismo almejado pela Força Terrestre, por 

meio dos instrutores que difundiam os novos conhecimentos. 

A instrução militar ministrada na Escola Militar constitui a base dos 
conhecimentos profissionais dos futuros oficiais. Do valor dessa instrução, de 
sua completa conformidade com os ensinamentos da guerra moderna, 
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dependerá o valor dos quadros futuros do Exército Brasileiro. (MALAN, 2018, 
p. 166). 
 

Salienta-se, ainda, uma manobra militar, que foi realizada, em 1920, com os 

quadros, o que permitiu, além da produção dos documentos de exercício, a 

elaboração de uma gama de experiências doutrinárias realizadas pelo próprio chefe 

da missão. Isso serviu de parâmetro para o processo de modernização que estava 

sendo implantado. 

Foi estabelecido um ritmo crescente da instrução prática levando o aluno, 
desde o curso preparatório até o fim do curso especial (último ano), a 
percorrer, progressivamente e em todos os ramos, os estágios sucessivos 
da instrução individual e coletiva. Embora com certa deficiência de 
munição real e de festim, passaram os alunos a realizar os tiros que 
normalmente lhes cabem e a observar e saber pedir apoio de fogos, em 
particular de artilharia. (MALAN, 2018, p. 165). 
 

O Centro de Instrução de Transmissões consolidou-se de forma definitiva sob 

a orientação da Missão Militar Francesa, passando a formar especialistas neste 

importante ramo da atividade militar, o que proporcionou, com isso, a criação da 

Escola de Comunicações e, posteriormente, a Arma de Comunicações no Exército 

Brasileiro. 

Essa instrução (hoje em dia de comunicações) era ministrada em várias 
escolas. No Centro de Instrução de Transmissões (CIT), começaram a se 
formar os especialistas, mas, nesse tópico, o general chefe da Missão 
abordava a instrução nos seus diferentes níveis. (MALAN, 2018, p.164). 

 
Outro evento de destaque foi a condução, pelos mestres franceses, de 

manobras divisionárias pela Região Sul, simulando uma invasão ao território 

brasileiro. Tais exercícios eram motivados pelo fato de os franceses considerarem, 

em seus estudos estratégicos, uma hipótese provável de guerra para País naquela 

região, o que favoreceu a mudança de mentalidade em assuntos de defesa no entorno 

estratégico brasileiro. 

Sem dúvida, o que caracterizou essa primeira fase quanto à instrução foi a 
transmissão objetiva, sistemática e consciente dos ensinamentos antes 
apresentados, teóricos e em sala. Passamos a viver em tática o caso 
concreto, tão próximo da realidade quanto podiam montar aqueles que os 
tinham vivido. (MALAN, 2018, p. 138). 
 

A Missão Militar Francesa também contribuiu, neste período, com a melhoria 

de processos junto à administração militar e no desenvolvimento da indústria bélica 

nacional, proporcionando a construção de fábricas de pólvoras e explosivos. 

[...] a Missão tinha também por fim implantar, executando ou somente 
assessorando técnicos brasileiros – alguns por eles formados -, a indústria 
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militar de pólvoras e explosivos, o que ficou bem caracterizado quando da 
assinatura de um anexo ao contrato inicial em 29 de outubro de 1921. 
(MALAN, 2018, p. 139). 
 

A mobilização nacional foi outro fator de preocupação dos mestres franceses, 

que propuseram a manutenção de efetivos militares em condições de mobilização. Tal 

fato influenciou o pensamento militar brasileiro, sobre a necessidade de possuir um 

corpo de oficiais da reserva, o que culminou, em 1928, com a criação dos Centros de 

Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) nas principais capitais do País. 

Além da inserção do viés prático às instruções, os mestres franceses 

sistematizaram o raciocínio militar com a incorporação dos fatores da decisão: missão, 

inimigo, terreno e meios. Tais fatores foram absorvidos pela Doutrina Militar Terrestre 

brasileira, implantando, desta forma, um método de raciocínio para a solução de 

problemas militares na Força Terrestre. 

 

3.2 O EB SOB A INFLUÊNCIA DA MMF NA DÉCADA DE 1930 

 

A MMF, após a década de 1930, entrou em decadência devido a 

acontecimentos políticos ocorridos no Brasil que impactaram significativamente a 

sociedade brasileira. 

Segundo Malan (2018, p. 186), as escolas de maior significado para o trabalho 

da Missão, na sua busca de assentamento de uma doutrina, foram particularmente 

afetadas em seu funcionamento pela Revolução de 30. 

O movimento constitucionalista de 1932, ocorrido na cidade de São Paulo, 

contou com o envolvimento de franceses. Tal envolvimento revelou uma atitude dúbia 

destes oficiais, o que gerou ressentimentos no EME, enfraquecendo, a partir de então, 

a influência da MMF junto ao Exército Brasileiro. 

Os supracitados acontecimentos provocaram alterações no contrato da Missão 

Militar Francesa, essencialmente no que diz respeito ao tempo de duração e ao 

efetivo, reduzindo, dessa forma, sua presença nas Escolas Militares. 

Um evento de destaque nesse período foi a criação do Centro Militar de 

Educação Física, sob orientação da Missão Militar Francesa, o qual, posteriormente, 

veio a se tornar a Escola de Educação Física do Exército em 1933. Essa escola visava 
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especializar oficiais e sargentos, proporcionando a padronização do Treinamento 

Físico Militar no âmbito da Força Terrestre. 

Os mestres franceses atuaram, também, no estudo da História Militar, que 

ganhou relevância nas escolas de formação, haja vista o entendimento de que através 

do conhecimento desta disciplina seria possível antecipar problemas para a 

segurança nacional, o que contribuiu para o aprimoramento do pensamento militar 

brasileiro. 

Na década de 1930, houve mais dois episódios turbulentos que perturbariam 

os trabalhos da MMF: a Intentona Comunista, em 1935, e o surgimento do Estado 

Novo, em 1937. Contudo, o amadurecimento profissional da Instituição proporcionou 

condições para que a Força Terrestre atuasse como fiel da balança, concorrendo 

desta forma para a manutenção da estabilidade interna no País. 

Conforme assinala McCann (2007, p. 11), o Exército Brasileiro foi e ainda é um 

baluarte contra as forças centrífugas regionalistas. 

A partir de 1938 o General Pedro Aurélio de Góis Monteiro, na chefia do EME, 

restringiu drasticamente a presença militar francesa no Brasil, pois considerava que 

os oficiais brasileiros já estariam aptos a transmitir os ensinamentos da missão, 

enfraquecendo ainda mais a influência francesa junto à Força Terrestre. 

Apesar do pouco efetivo na época, houve a participação dos mestres franceses 

na condução do curso de Alto-Comando em 1939, um curso especial e pioneiro 

voltado à preparação do oficial ao generalato, sendo embrionário do Curso de Política 

Estratégia e Alta-Administração que seria criado na Força Terrestre anos mais tarde. 

Finalmente, com a eclosão da 2ª Guerra Mundial (1939-1945) e a invasão do 

território francês pelos alemães, os mestres franceses tiveram que retornar ao seu 

país em 1940, encerrando, por definitivo, sua contribuição direta na modernização do 

Exército Brasileiro. 

 

4 A FORMAÇÃO DOS SARGENTOS SOB A INFLUÊNCIA DA MISSÃO MILITAR 

FRANCESA 

 

Conforme abordado no capítulo anterior, a atuação do general Malan 

d’Angrogne como adido militar brasileiro na França de 1918 a 1921, e como auxiliar 
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do ministro da Guerra Setembrino de Carvalho, em 1923, abriu as portas das escolas 

militares aos instrutores franceses. Assim, a primeira solução encontrada pelo ministro 

e seu auxiliar, foi de criar a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército (EsAO), 

em 1920, e possibilitar uma difusão mais ampla das doutrinas, técnicas e métodos 

franceses. Ante a hostilidade de alguns influentes oficiais germanófilos, e a 

necessidade de se dar continuidade ao trabalho da MMF, o comando do Exército 

promulgou um decreto exigindo o comparecimento dos oficiais brasileiros a todos os 

cursos da Missão Francesa. Pode-se dizer que somente três anos após o início de 

seu contrato é que a Missão passou realmente a atuar dentro das escolas militares, 

ou seja, quando foi decidida a extinção da Missão Indígena pelo Ministério da Guerra, 

em 1923. Esse processo de afirmação da influência francesa contaria com o apoio de 

um número cada vez maior de oficiais (Araujo, 2008). 

Nesse contexto, o impacto inicial dos franceses na formação dos militares em 

geral foi na linha de ensino militar com a criação da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (ESAO) e o aperfeiçoamento da Escola de Estado-Maior. No que tange aos 

sargentos, os franceses influenciaram por meio da criação da Escola de Cavalaria, 

Escola de Saúde, Escola de Veterinária (EsVet), Escola de Intendência (EsInt), 

Instrução de Transmissões, conseguindo uma homogeneidade de conhecimentos e 

de atitudes que possibilitaram enorme êxito. Em 1919, também sob influência da 

MMF, o Centro de Instrução e Aperfeiçoamento de Infantaria (CIAI), onde eram 

formados os instrutores para os Tiros de Guerra (TG), foi transformado em Escola de 

Sargentos de Infantaria (ESI), que seria antecessora imediata da Escola de Sargentos 

das Armas. 

Em 1925, Coffec, general chefe da MMF da época, defendeu a importância da 

educação física na instrução militar para a formação de corpos aptos a vencerem as 

dificuldades de terreno e de clima. Sugeriu-se que essa disciplina fosse desenvolvida 

em todas as escolas. 

O decreto nº 5.632 de 31.12.1928, tratou do ensino militar. Sob influência 

francesa, a instrução primária dividiu-se em: elementar, para soldados analfabetos em 

escolas regimentadas; elementar e profissional, para os corpos de tropa e 

especialistas de profissões elementares, como operários; e complementar, ministrado 

nas escolas de sargentos, para os sargentos infantes, artilheiros, cavaleiros, entre 
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outros. A instrução secundária comporta o ginasial, nos colégios militares, e o 

profissional, no curso preparatório da Escola Militar, destinado a civis e a sargentos 

que desejassem ser oficiais. 

A prioridade da Missão Militar Francesa foi em relação às escolas militares, 

voltando as instruções para a parte prática. Nesse intento, a educação no Exército 

passou por uma grande renovação, com a criação de diversos estabelecimentos de 

ensino, tais como a Escola de Estado-Maior, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 

a Escola de Veterinária, entre outras. O objetivo principal era aumentar o nível da 

formação, do aperfeiçoamento e dos vários cursos de especialização realizados por 

seus quadros. 

Deve-se em grande parte aos franceses o desenvolvimento da mentalidade de 

que a carreira das armas seria um processo contínuo de aprendizagem, emergindo 

uma nova cultura na caserna. Adriana Bellintani (2009) observou que: 

O aluno é obrigado a raciocinar para aprender, tendo que encontrar um 
fundamento e uma função prática no ensino teórico. Toda teoria destina-se à 
aplicação real; é o caso concreto que visa a desenvolver a mentalidade tática 
e a ação militar (Bellintani, 2009). 
 

Bellintani (2009) atenta ainda que, àquele período, todo o corpo profissional do 

Exército, passando dos altos postos até os graduados, necessitou de adaptação ao 

novo método implementado pelos missionários franceses. Esse método, de forte 

influência cartesiana, exigia, por parte dos instruendos, grandes períodos de estudo 

para a realização de complexas provas teóricas e práticas. 

Assim, nesse contexto de reformas ocorreram medidas que impactaram 

diretamente a profissionalização dos graduados, como o fortalecimento do Centro de 

Instrução e Aperfeiçoamento de Infantaria, transformado em 1920 na Escola de 

Sargentos de Infantaria (ESI). Esses alunos, ao término do curso, iriam servir como 

instrutores dos recém-criados tiros de guerra, que eram pequenas unidades, 

localizadas nos municípios de maior dificuldade para o serviço militar obrigatório. 

(ZIMMERMANN, 2013). 

Essa nova forma de pensar relativa às atribuições concernentes aos sargentos 

significou o início de uma importante mudança, tendo em vista que representou o 

primeiro passo em direção a uma efetiva melhora na qualidade da formação desse 

segmento. Nesses casos, o sargento deixava de ser um simples monitor ou auxiliar 
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dos oficiais, para ser, ele mesmo, o responsável pela preparação e condução da 

instrução militar. 

Uma mudança brusca no processo de formação dos sargentos ocorreu com o 

surgimento da Escola de Sargentos de Infantaria, em 27 de agosto de 1920, 

substituindo o curso de aperfeiçoamento de sargentos que existia na Vila Militar no 

Rio de Janeiro. Seu objetivo além de complementar a instrução dos sargentos para 

serem instrutores das sociedades de tiro, também era instruir os graduados dos 

corpos de tropa, ministrando os ensinamentos do novo Regulamento de Infantaria. 

Assim, os sargentos poderiam apoiar a instrução da tropa e a MMF (BRASIL, 1921b).  

Nessa escola, eram formados e treinados sargentos para exercerem algumas 

funções de comando até então exclusivas dos oficiais. Sua preparação visava à 

formação do sargento, aproximando-o das condições inerentes à qualificação de um 

oficial, notadamente um profissional de uma posição social e profissional acima do 

que seria esperado de um sargento. Entenda-se, com isso, que tais sargentos podiam 

assumir a função de comandante de pelotão, direção e responsabilidades em missões 

de instrutor/professor que, em muitas oportunidades, os manteriam destacados de 

seus aquartelamentos, representando sua corporação em condições de exigência 

comportamental irretocável (PINTO, 2015). 

Ao desenvolver este perfil profissiográfico, o Exército idealizava atender as 

demandas das várias organizações que o procuravam para a expansão da educação 

militar. O primeiro curso de sargentos funcionou em 1920 e teve seu regulamento 

aprovado pelo Decreto Nº 14.331, de 27 de agosto do mesmo ano, no qual consta 

inclusive uma prova de admissão. Dentro da rotina escolar, constavam instruções 

típicas de um curso de infantaria, com duração de 12 meses. Estava incluída a prática 

dos exercícios de combate, da ginástica, do tiro e todas as demais instruções que, 

além de torná-los qualificados profissionais, tinham a preocupação de proporcionar-

lhes a compreensão da importância do “aprender para ensinar”, habilitando-os, ainda, 

a servir em companhias de infantaria e de metralhadoras (PINTO, 2015). 

Referente à documentação curricular que baliza a formação destes militares, 

era composta dos perfis profissiográficos, dos planos de disciplinas (PLADIS), que 

estabelecem o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que serão 

desenvolvidos nos cursos. Pinto (2015), mais uma vez, nos elucida que os sargentos 
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tinham, portanto, o dever de serem instruídos a comportarem-se como instrutores e 

comandantes. Posto dessa forma, deveriam ter condições de agir com independência 

e autonomia, com as mesmas responsabilidades até então dispensadas somente aos 

oficiais, porque estariam servindo como instrutores e únicos militares, tendo, em 

muitas oportunidades, que reportarem-se a autoridades locais. 

Ao fim do curso, dentre os aprovados, seriam promovidos a 2º Sgt os alunos 

com grau 8,0 ou mais, e promovidos a 3º Sgt os demais, uma herança ainda aplicada 

na Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas atualmente, onde, para ser 

instrutor de tiro de guerra, também se deve obter grau de no mínimo 8,0 no Curso de 

Aperfeiçoamento. Mesmo entre os aprovados, havia, junto à nota final, a indicação de 

“apto para instrutor” ou “insuficiente para instrutor”. Portanto, os aprovados nas 

condições de insuficiência poderiam, mais tarde, aprimorando-se, recuperar as 

condições de aptidão ao cargo de instrutor. 

A nova forma de pensar colocava os sargentos como instrutores, substituindo 

os oficiais em algumas atribuições. No período em que vigorou a Missão Militar 

Francesa, o Exército começou a se preocupar com a melhoria da qualidade da 

formação de seus graduados, passando a contar com profissionais mais qualificados, 

intelectualizados e disciplinados. Foi o início da mudança de filosofia, com elevação 

da prioridade dada pela Força com relação ao grupo.  

Outro exemplo da profissionalização dos sargentos facilitada pela equipe 

francesa foi a criação do Centro de Instrução de Transmissões. A instalação completa 

deste Centro foi concluída em dezembro de 1926, e ele passou a funcionar 

normalmente em 1927. O curso de transmissões voltava-se para sargentos 

radiotelegrafistas e para oficiais, no qual os alunos recebiam instrução tática e técnica. 

O objetivo era o fornecimento de noções indispensáveis sobre o sistema de 

transmissões e a criação de instrutores telegrafistas, voltados para área de 

comunicação. Tinha duração de vinte dias para os oficiais da infantaria, cavalaria e 

artilharia e de três meses para os graduados. 

Merece destaque também a criação de uma Escola de Aviação, sediada no 

Campo dos Afonsos, chefiada pelos franceses. À época da introdução do meio aéreo 

no Exército, era permitido aos sargentos realizarem os cursos de mecânico, de 

observador e de piloto, habilitando-os, inclusive, para atuarem no meio civil. Com o 
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advento da Arma de Aviação, ocorrido em 1927, havia um número de 79 entre 

tenentes e suboficiais nessa especialidade (BELLINTANI, 2009).  

A aquisição de materiais de emprego bélico novos, modernos e com elevado 

valor exigiu capacitação técnica específica de seus operadores. Desse modo, 

naturalmente mostrou-se necessário que a qualificação desses militares se revestisse 

de um profissionalismo que até aquele momento era praticamente inexistente e pouco 

eficaz. 

Um indicativo de que a implantação dessa cultura de permanente formação 

profissional estava ocorrendo nos vários escalões do Exército pode ser percebido no 

Art. 36 do Plano Geral de Ensino Militar, do ano de 1933, o qual segue: 

No exercício das funções de oficiais e praças, a especialização constitui um 
princípio ou norma a respeitar sempre. Assim, para o desempenho das 
funções inerentes a cada uma das especialidades, só na falta absoluta de 
possuidores de um dos cursos de especializados, poderá ser aceitável, a 
título temporário, a designação de militares que não possuam tais requisitos. 
(BRASIL, 1933). 

 

5 A FORMAÇÃO DO SARGENTO DE CARREIRA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 
 

“O Sargento é um dos esteios do Exército, desempenhando importante papel 
na sua estrutura hierárquica, como elo entre o comando e a tropa. No dia-a-
dia da caserna, seja na instrução, seja no cumprimento de missões, é aquele 
que mais estreito contato estabelece com o soldado, tendo expressiva 
participação no resultado de cada tarefa” (Gen Ex ZENILDO DE LUCENA, 
em mensagem enviada os novos sargentos, em 20 de dezembro de 1996). 

 
5.1 ANTECEDENTES 

 

A formação do sargento na história do Exército acompanhou a evolução da 

Força Terrestre e sua doutrina. Com isso, percebe-se dois momentos distintos: antes 

e depois da criação da Escola de Sargentos de Infantaria. 

Numa primeira fase, como não havia Escola formação, os soldados, conforme 

a maneira que servissem, podiam ser promovidos a anspeçada (antiga graduação 

entre soldado e cabo), depois a cabo, depois a terceiro-sargento e assim iam subindo 

até, no máximo, primeiro-sargento. Só mais tarde passou a haver o posto de 

subtenente. Notem que estas promoções eram feitas sem que eles tivessem um 

curso, sendo ministrada apenas, na própria tropa, uma instrução aos cabos, de modo 

a habilitá-los à funções de sargento. Cada batalhão, cada regimento, cada unidade, 

era então orientado de acordo com o ponto de vista de seus comandantes. 
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Nas últimas décadas do século XIX, a ascensão à graduação de sargento 

ocorria por intermédio de uma seleção entre os considerados melhores soldados e a 

realização de um curso de capacitação, de curta duração, na própria unidade onde 

ele havia incorporado. O principal curso a ser feito pelo soldado, que dava direito à 

promoção a cabo e sargento, era o Curso de Formação de Graduados (CFG). A 

formação profissional era baseada na experiência do militar na própria caserna. Os 

critérios para seleção e promoção eram extremamente influenciados por questões 

pessoais, havendo a necessidade de indicação. Assim, a promoção a sargento era a 

natural continuidade da carreira do cabo, e este, do soldado (ZIMMERMAN, 2013). 

Dentre os candidatos selecionados e formados nos corpos de tropas, um 

efetivo reduzido, posteriormente, se especializava em duas escolas distintas: a Escola 

Geral de Tiro do Campo Grande, no Rio de Janeiro, e a Escola Tática e de Tiro de Rio 

Pardo, no Rio Grande do Sul. O Decreto nº 330 de 12 de abril de 1890, as transformou 

em escolas práticas. Outra modificação, também trazida pelo Decreto nº 330, fora a 

criação de uma escola de sargentos para as quatro armas existentes na época, tendo 

como base a Escola de Aprendizes Artilheiros. A Escola de Sargentos só passou a 

funcionar com esse nome, substituindo definitivamente o antigo nome, no ano de 

1894, quando começou a ter uma organização mínima (RODRIGUES, 2013). 

No início do Século XX, na vigência da República Velha, houve a percepção de 

maiores exigências para um bom sargento, entretanto esses profissionais pouco 

progrediam. A provável causa levantada para esse problema foi o recrutamento que 

foi se tornando cada vez mais difícil devido à falta de valorização profissional da 

carreira de sargento. 

Na tentativa de superar tais problemas e fruto da modificação da mentalidade 

de transformação do Exército, principalmente no Governo do Marechal Hermes da 

Fonseca (1910-1914), em 1916, foi criada a Escola de Sargentos Instrutores, na Vila 

Militar do Rio de Janeiro, coerentemente com a nova orientação a ser implementada. 

A principal finalidade era formar praças para compor o quadro de instrutores que 

chefiariam os recentemente criados tiros-de-guerra. Os tiros-de-guerra consistiam em 

pequenas unidades, espalhadas pelos municípios onde havia dificuldade de se 

cumprir o Serviço Militar Obrigatório, particularmente nos interiores mais distantes. 

Faziam parte do projeto estimulado por Olavo Bilac, no sentido de aproveitar o 



32 
 

 

 

Exército como construtor da cidadania nos diversos rincões do país. A proposta inicial 

previa que as instruções fossem ministradas por tenentes a serem destacados, porém, 

a insuficiência no número de oficiais levou o Exército a preparar sargentos para essa 

missão, algo inimaginável poucos anos antes (ZIMMERMAN, 2013). 

A partir do advento da Missão Militar Francesa, em 1919, a formação do 

sargento concentrou-se principalmente na Escola de Sargentos de Infantaria (ESI), 

conforme foi abordado no capítulo anterior. 

O Plano Geral do Ensino Militar, de 1933, regulamentou que a formação dos 

sargentos de infantaria do exército ativo, deveria ser realizada nas Escolas ou Cursos 

de Sargentos. Como especialização para os sargentos de infantaria, estava previsto 

os seguintes cursos: 1) de transmissões -  a ser realizado nos centros de instrução de 

transmissão; 2) curso especial de mecânico de automóvel – a ser realizado na Escola 

de Aviação Militar; 3) curso de serviço automóvel – a ser realizado no Serviço Central 

de Transportes do Exército; 4) curso de monitor de educação física – a ser realizado 

na Escola de Educação Física do Exército; 5) Curso Central ou Curso Regional de 

Identificação do Exército (BRASIL, 1933). 

Dessa forma, percebeu-se que somente após a criação da Escola de Sargentos 

de Infantaria, iniciaram-se as instruções voltadas não apenas à melhor capacitação 

dos soldados e cabos, mas também como uma possibilidade à sua ascendência 

profissional. Os alunos eram submetidos a um regime intenso de educação, instrução 

geral, conhecimentos gerais, tática, educação física, instrução militar e exercícios de 

combate. Terminado o curso, submetiam-se aos exames e, se aprovados, eram 

promovidos a sargento, seguindo a carreira a partir desta graduação. 

A Escola de Sargentos das Armas (ESA) foi então criada em 21 de agosto de 

1945, originando-se da Escola de Sargentos de Infantaria, caracterizando-se pela 

proposta de oferecer uma instrução mais ampla em diversas armas, além de promover 

uma formação mais completa do sargento de carreira. 

Inicialmente a ESA ocupou as instalações da Escola Militar do Realengo (que 

estava vaga devido à mudança da Escola de Formação de Oficiais para Resende – 

RJ)) e, ao final do ano de 1949, ocupou o quartel do antigo 4º Regimento de Cavalaria 

Divisionário, na cidade de Três Corações (MG), onde permanece até hoje. 
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A partir da década de 1940 foram criados, e posteriormente ampliados e 

revisados, os programas padrão de instrução – praticamente todos os cursos e 

estágios realizados passaram a ter planejamento centralizado (ZIMMERMAN, 2013). 

A criação da ESA foi um avanço extremo na formação de graduados. 

Influenciado pela Missão Militar Francesa, a partir da criação deste estabelecimento 

de ensino, os sargentos não seriam mais selecionados dentre os melhores soldados, 

os concursos passaram a ser realizados em nível federal, incluindo civis. O curso 

passaria a ter a duração aproximada de 1 ano e em condições de internato, contando 

com uma estrutura voltada exclusivamente para a profissionalização de seus alunos. 

 

5.2 A ATUAL FORMAÇÃO DOS SARGENTOS DO EB 

 

Atualmente a formação dos Sargentos de Carreira do Exército Brasileiro ocorre 

em três locais: Escola de Sargento das Armas (ESA), situada em Três Corações – 

MG, onde são formados os sargentos das 05 (cinco) armas – Infantaria, Cavalaria, 

Artilharia, Engenharia e Comunicações; Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), 

situada no Rio de Janeiro, onde são formados e aperfeiçoados os Sargentos de 

Intendência, Quadro de Material Bélico, Topografia, Manutenção de Comunicações, 

Saúde e Música; e Centro de Aviação do Exército CIAvEx), situado em Taubaté-SP, 

onde são formados os sargentos mecânicos de aviação. 

Conforme foi abordado no Capítulo 2, na delimitação do estudo, será 

considerado neste capítulo, para fins de análise, a atual formação do sargento do 

Curso de Infantaria da Escola de Sargento das. 

 

5.2.1 O ensino por competências 

 

O Exército Brasileiro, a partir do ano de 2012, iniciou a implementação do 

Ensino por Competências de maneira contínua e progressiva. Essa nova metodologia, 

que segue normas do Ministério da Educação, está no escopo do Projeto de 

Modernização da Força Terrestre, buscando atender o planejamento baseado em 

capacidades. Antes dessa nova concepção a exigência de entendimento por parte 

dos alunos era baseada em um modelo pedagógico tradicional, com ênfase em 
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objetivos das disciplinas e matérias curriculares, sendo que o foco desse processo era 

o professor e seu inquestionável conhecimento no processo dedutivo de compreensão 

do abstrato ao concreto e do geral ao particular. 

Com isso, surgiu no âmbito do EB, aprovada em 2013 pelo Departamento de 

Educação e Cultura do Exército (DECEx), as Instruções Reguladoras do Ensino por 

Competências: Currículo e Avaliação (IREC - EB60-IR- 05.008). Esse documento 

representa formalmente o marco inicial do Ensino por Competências no sistema de 

capacitação, formação, extensão e aperfeiçoamento do EB. Nele se encontram as 

definições e conceitos básicos, orientando o público interno sobre o entendimento 

pedagógico e aplicação dessa nova concepção de ensino.  

Dessa forma, essa nova metodologia de ensino implantada pela Força 

Terrestre transformou de forma significativa a didática nas escolas de formação, 

gerando mudanças na função dos professores, bem como na forma como eles 

transmitem os conhecimentos teóricos e práticos. Modificou também a maneira como 

os alunos são tratados em sala de aula. Percebe-se, nesse contexto, traços dos 

ensinamentos pedagógicos que os franceses trouxeram na década de 1920, 

sobretudo na ênfase à formação de caráter prático. 

 

5.2.2 A formação dos sargentos das armas 

 

A Escola de Sargento das Armas (ESA) situa-se em Três Corações - MG, sendo 

Estabelecimentos de Ensino integrante do sistema de formação de militares do 

Exército. Nessa Escola funciona o Curso de Formação e Graduação de Sargentos 

(CFGS), onde são formados os sargentos combatentes das cinco armas: Infantaria, 

Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações. Dentro da estrutura de ensino do 

Exército Brasileiro, é subordinada à Diretoria de Educação Técnica Militar, que atua 

como órgão de apoio setorial do Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx).  

Em essência, a missão principal da ESA é formar os sargentos das armas, 

líderes de pequenas frações da Força Terrestre. Para isso, cada aluno passa por um 

curso, o CFGS, que possui o total de 87 (oitenta e sete) semanas, dividida em duas 

fases: a primeira, o Período Básico, com duração de 44 (quarenta e quatro) semanas, 
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que funciona em uma das 13 (treze) Unidades Escolares Tecnológicas do Exército 

(UETE) espalhadas pelo território nacional; e a segunda fase, o Período de 

Qualificação, com duração de 43 (quarenta e três) semanas, que funciona na ESA, 

EsSLog ou CIAvEx, dependendo da especialidade (combatente, logística ou aviação) 

escolhida pelo aluno no período básico. Na ESA, em particular, ao final do curso, o 

concludente é declarado 3º Sargento de Carreira Combatente, das armas de 

Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia ou Comunicações, sendo destinado a 

ocupar cargos previstos nos Quadro de Organização da Força Terrestre. 

Assim, a ESA, por ser uma escola de formação e sua principal missão ser de 

formar recursos humanos, tal procedimento deve ser alicerçado por meio de um 

mecanismo de ensino organizado, planejado, executado e fiscalizado em todos os 

níveis. A Doutrina Militar Terrestre em vigor orienta a aplicação da metodologia, com 

a finalidade de qualificar o recurso humano e gerar capacidades. Nesse contexto, a 

metodologia de ensino da ESA é baseada no ensino por competências, conforme 

tratado anteriormente. 

Dentro do ensino por competências, há que se destacar o mapa funcional, 

documento anexado ao perfil profissiográfico que descreve a atividade laboral de 

forma totalizante e serve para orientar o processo formativo e as ações de avaliação, 

discriminando as competências a serem desenvolvidas no curso ou estágio. O mapa 

funcional apresenta o retrato profissional dos concludentes do curso ou estágio e 

serve de base para a construção do perfil profissiográfico e do documento de currículo. 

A descrição dos fazeres profissionais apresentada nesse documento fornece clara 

orientação sobre o que ensinar. Segue abaixo o Mapa funcional do CFGS de Infantaria 

da ESA, objeto de delimitação de estudo do presente trabalho. 

 

QUADRO 1 – Mapa Funcional do Curso de Formação e Graduação de Sargentos de Infantaria 
da ESA 

PARTE COMUM 

COMPETÊNCIAS 
PRINCIPAIS 

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE COMPETÊNCIA 

Realizar 
atividades 

cotidianas e 
administrativas na 

OM 

Atuar nas atividades 
cotidianas nas OM. 

Atuar como Auxiliar do Oficial de Combate a 
Incêndio. 

Atuar como Auxiliar do Oficial de Munições. 

Atuar como Auxiliar do Oficial de Treinamento 
Físico Militar. 

Atuar como Auxiliar do Oficial de Prevenção de 
Acidentes na Instrução (OPAI). 

Exercer a função de Sargento de Tiro da SU. 
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Executar atividades referentes aos serviços 
internos e externos. 

Atuar como chefe de viatura. 

Participar de atividades de 
natureza 

Realizar atividades de gestão ambiental e de 
preservação do meio ambiente 

Realizar atividades de administração financeira. 

Realizar atividades de administração patrimonial. 

Realizar atividades de administração de pessoal. 

Redigir documentos militares de natureza 
administrativa. 

Aplicar os princípios da inteligência militar. 

Atuar como monitor no 
corpo de tropa. 

Empregar as medidas de proteção e 
conservação do meio ambiente no 

planejamento e execução da instrução militar 

Comandar 
pequenas 
Frações 

Planejar o emprego e 
comandar pequenas 

frações em operações de 
guerra no amplo espectro 

(convencional e 
assimétrica). 

Atuar em ambiente de guerra cibernética. 

Atuar em ambiente de guerra eletrônica. 

Atuar em ambiente DQBRN. 

Elaborar documentos militares de natureza 
operacional. 

Explorar as comunicações com os meios 
disponíveis. 

Empregar o armamento de dotação da OM. 

Manter e zelar pela saúde física e mental, 
individual e da tropa. 

Orientar-se no terreno com os meios disponíveis. 

Planejar e executar as diversas missões de 
combate. 

Coordenar e executar os primeiros socorros e o 
transporte de feridos em combate 

Realizar marchas e estacionamentos. 

Utilizar o terreno em operações militares. 

Atuar como vetor da Função de Combate 
Inteligência. 

Atuar de acordo com os preceitos da Ética 
Profissional Militar e dos Direitos Humanos. 

Planejar e executar o 
emprego de pequenas 

frações em operações de 
não guerra. 

Comandar pequenas frações em operações de 
pacificação. 

Comandar pequenas frações em operações de 
apoio aos órgãos governamentais. 

Utilizar os dispositivos legais e/ou disciplinares 
em sua atuação. 

PARTE ESPECÍFICA 

COMPETÊNCIAS 
PRINCIPAIS 

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE COMPETÊNCIA 

Comandar 
pequenas 

Frações em 
operações de 

guerra no amplo 
espectro 

(convencional e 
assimétrica), 
integrando às 

funções de 
combate. 

 

Empregar produtos de 
defesa com variados 

graus 
de tecnologia. 

Operar armamentos orgânicos dos Btl de 
Infantaria. 

Operar os materiais de comunicações orgânicos. 

Empregar explosivos de emprego militar em 
operações. 

Comandar pequenas 
frações em 

convencionais e 
assimétricas. 

Expedir ordens de acordo com as normas de 
comando. 

Utilizar o terreno nas operações de pequenas 
frações. 

Interpretar ordem de operações. 

Comandar pequenas frações em operações 
ofensivas. 
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Comandar pequenas frações em operações 
defensivas. 

Conduzir o emprego da 
pequena fração em 

operações 
complementares. 

Comandar pequenas frações nas operações 
ribeirinhas. 

Comandar pequenas frações em operações 
contra forças irregulares. 

Comandar 
pequenas frações 
em operações de 

não guerra 

Conduzir o emprego da 
fração em operação de 

apoio a órgãos 
governamentais.  

Atuar em ações sob a égide de organismos 
internacionais. 

Atuar em ações subsidiárias. 

Atuar em outras formas de apoio designadas ou 
funções atribuídas por lei. 

Comandar a pequena fração na garantia da lei e 
da ordem. 

Conduzir o emprego da 
fração em ações de 
proteção integrada. 

Comandar a pequena fração na garantia dos 
poderes constitucionais. 

Comandar a pequena fração em ações na faixa 
de fronteira. 

Fonte: Perfil Profissiográfico concludente do CFGS de Infantaria, DECEx. 
 

As competências listadas acima orientam o restante do currículo escolar, com 

forte indutor prático do ensino, orientando o quê e de que forma o conteúdo será 

ensinado. 

 

5.2.3 Reflexos da MMF na atual formação do sargento de Infantaria da ESA 

 

Analisando comais detalhe o currículo de formação do sargento de infantaria 

da ESA, percebe-se que restam claros reflexos, oriundos com o advento da Missão 

Militar Francesa, que repercutem na atualidade. 

O primeiro destes reflexos é a continuidade do Treinamento Físico Militar (TFM) 

diário, regulamentado e sistematizado. Conforme Mapa Funcional da Tabela 2, um 

dos elementos de competência do sargento de infantaria concludente do Curso de 

Infantaria da ESA, é atuar como Auxiliar do Oficial de Treinamento Físico Militar. 

Dessa forma, o aluno é formado para absorver a importância da atividade física militar, 

aplicá-la em seu benefício e, depois de formados, auxiliar os oficiais na aplicação 

destes conhecimentos no corpo de tropa. Abaixo segue, como exemplo, a atual carga 

horária prevista da corrida contínua, a qual deve ser os padrões do Manual de 

Treinamento Físico Militar, EB20-MC-10.350. 
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QUADRO 2 – Extrato do Plano de Disciplinas (PLADIS) do segundo ano do CFGS da ESA – 

Disciplinas Comuns 

UD II: 
Treinamento 

Cardiopulmonar 

Cg H: 
126 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM/EIXO 
TRANSVERSAL 

Assuntos Diu Not 

a. Corrida Contínua 72 - 

- Executar alongamento e aquecimento antes da sessão de 
treinamento físico, de acordo com o EB20-MC-10.350. 
(PROCEDIMENTAL) 
- Executar os exercícios previstos de acordo com o EB20-MC-
10.350 e o PED. (PROCEDIMENTAL) 
- Conduzir-se de maneira persistente mantendo-se em ação 
continuadamente, a fim de executar uma tarefa vencendo as 
dificuldades encontradas. (ATITUDINAL) 
- Ser capaz de manter o equilíbrio enquanto se movimenta de um 
ponto a outro, sem oscilações, de forma coordenada e 
harmoniosa. (CAPACIDADE FÍSICA E MOTORA) 
- Ser capaz de deslocar o próprio corpo ou um objeto, frente a 
uma resistência, através de uma ação de contração muscular. 
(CAPACIDADE FÍSICA E MOTORA) 
- Ser capaz de sustentar por um período longo de tempo uma 
atividade física fraca ou de média intensidade nos limites do 
equilíbrio fisiológico. (CAPACIDADE FÍSICA E MOTORA) 
- Ser capaz de trabalhar determinado músculo durante o maior 
tempo possível, contra uma resistência, favorecendo a 
continuação do esforço tanto em condições aeróbicas quanto 
anaeróbicas. (CAPACIDADE FÍSICA E MOTORA) 
PERSISTÊNCIA, COORDENAÇÃO MOTORA, EQUILÍBRIO 
DINÂMICO, FORÇA DINÂMICA, 
RESISTÊNCIA AERÓBICA 

Fonte: PLADIS/PLANID segundo ano CFGS , DECEx. 
 

Outro reflexo nítido oriundo da influência da MMF, que permanece vigente na 

formação do sargento de infantaria da ESA, são as Instruções de caráter 

eminentemente prático. Grande parte das instruções específicas do currículo de 

infantaria correspondem ao conteúdo da aprendizagem classificado com 

procedimental. Conforme orientação do PLADIS da ESA, em relação ao conteúdo 

PROCEDIMENTAL a orientação é “realizar demonstrações, exercícios, distribuindo 

os alunos equilibradamente. O instrutor deve apoiar direta ou indiretamente as 

execuções dos discentes, até que ganhem autonomia na execução, bem como, deve 

pedir aos discentes para explicar os procedimentos que executam.” Abaixo segue 

exemplo de uma atual de instrução, com caráter eminentemente prático. 

 

 

 

 



39 
 

 

 
QUADRO 3 – Extrato do Plano de Disciplinas (PLADIS) do segundo ano do CFGS da ESA – 

Disciplinas Específicas 

UD VI : Mrt 60 mm 
HOTCHKISS 

Cg H: 4 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM/EIXO 
TRANSVERSAL 

Assuntos Diu Not 

c. Manejo, 
incidentes de tiro e 

manutenção 
2 - 

- Executar as operações de manejo do Mrt 60 mm Hotchkiss. 
(PROCEDIMENTAL) 
- Sanar incidentes de tiro do Mrt 60 mm Hotchkiss. 
(PROCEDIMENTAL) 
- Executar os procedimentos de manutenção preventiva no Mrt 
60 mm Hotchkiss. (PROCEDIMENTAL) 
- Sanar os incidentes de tiro do Mrt 60 mm Hotchkiss com 
tranquilidade. (PROCEDIMENTAL) 
- Empregar, com cuidado, os procedimentos de manutenção do 
Mrt 60 mm Hotchkiss. (PROCEDIMENTAL) 
 
Zelo, Atenção seletiva, Compreensão leitora, Raciocínio 
dedutivo, Coordenação motora 

d. Técnica de tiro 2 - 

- Identificar as diferenças entre a técnica de tiro do Mrt 60 mm 
Brandt e do Mrt 60 mm Hotchkiss. (PROCEDIMENTAL) 
- Obter os dados iniciais para a realização do tiro com o Mrt 60 
mm Hotchkiss. (PROCEDIMENTAL) 
- Utilizar a régua e a tabela de tiro do Mrt 60 mm Hotchkiss. 
(PROCEDIMENTAL) 
 
Meticulosidade, Atenção seletiva, Compreensão leitora, 
Raciocínio dedutivo, Coordenação 
motora 

Fonte: PLADIS/PLANID segundo ano CFGS , DECEx. 
 

A realização de exercícios de campanha, no terreno, em campo de instrução 

específico e apropriado faz parte da formação do sargento de infantaria da ESA, 

sendo, também, um reflexo da influência da MMF. O Curso de Infantaria da ESA 

realiza, ao longo do ano de formação específica 05 (cinco) Exercícios de Longa 

Duração (ELD), dentro do contexto de situação integradora, sendo eles: 1° ELD – 

PATRULHAS; 2° ELD – Tiro das armas coletivas; 3° ELD – OPERAÇÕES 

OFENSIVAS; 4° ELD – O PERAÇÕES DEFENSIVAS; e 5° ELD – OPERAÇÕES DE 

COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS / RIBEIRINHA. Os exercícios 

são realizados em dois Campos de Instrução: Campo de Instrução do Atalaia com 

área de 4,6 km² e o Campo de Instrução Moacyr Araújo Lopes com área de 20 km², 

sendo este último distante cerca de 40 km de Três Corações/MG. 
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FIGURA 3 – Atividades do Curso de Infantaria 
Fonte: Página oficial de Facebook da ESA 

 

O Método Cartesiano, marca registrada da MMF, permanece latente no ensino 

da ESA. Alunos do Curso de Infantaria aprendem e aplicam o planejamento metódico, 

por meio do raciocínio militar sistematizado, que vai desde o recebimento da missão 

até a sua execução e relatório final. Abaixo segue, como exemplo, a primeira parte da 

instrução de patrulhas, onde é possível identificar a presença do método para o 

planejamento e execução dessa atividade. 

 

QUADRO 4 – Extrato do Plano de Disciplinas (PLADIS) do segundo ano do CFGS da ESA – 
Disciplinas Específicas 

UD I : Trabalho de 
Comando 

Cg H: 4 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Assuntos Diu Not 

e. Planejamento do 
reconhecimento 

4 - 

- Analisar a missão do Pelotão a partir de uma ordem de 
operações recebida. (CONCEITUAL) 
- Apresentar as providências iniciais a ser realizada em um 
planejamento de patrulha. (CONCEITUAL) 
- Compreender o estudo sumário da missão, como comandante 
de uma pequena fração de Infantaria. (CONCEITUAL) 
- Propor o planejamento da utilização do tempo. (CONCEITUAL) 
- Propor um quadro de organização do pessoal e do material – 
QOPM - de uma pequena fração de Infantaria. (CONCEITUAL) 
- Expor um quadro auxiliar para o planejamento do 
reconhecimento em uma missão de patrulha. (CONCEITUAL) 
- Apresentar as prescrições para planejamento e realização de 
um reconhecimento em uma missão de patrulha. (CONCEITUAL) 
 
Atenção seletiva, Compreensão leitora, Raciocínio dedutivo 
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f. Ordem 
Preparatória, 

Estudo de 
Situação e Ordem 

à Patrulha 

4 - 

- Compreender a sequência de emissão de uma ordem 
preparatória. (CONCEITUAL) 
- Expor os meios para emissão da ordem preparatória na 
sequência correta. (CONCEITUAL) 
- Interpretar uma ordem preparatória emitida pelo Cmt do Pel Fuz. 
(CONCEITUAL) 
- Organizar os elementos do planejamento preliminar para 
emissão de uma ordem preparatória. (CONCEITUAL) 
- Emitir uma Ordem Preparatória. (PROCEDIMENTAL) 
- Analisar os fatores de decisão do comandante de patrulha. 
(CONCEITUAL) 
- Compreender a sequência do planejamento de uma missão de 
patrulha. (CONCEITUAL) 
- Planejar uma missão de patrulha. (PROCEDIMENTAL) 
- Compreender a sequência de emissão de uma ordem a 
patrulha. (CONCEITUAL) 
- Interpretar uma ordem a patrulha emitida pelo Cmt do Pel Fuz. 
(CONCEITUAL) 
- Explicar os procedimentos, condutas alternativas e as diversas 
prescrições necessárias ao cumprimento de uma missão de 
patrulha. (CONCEITUAL) 
- Expor uma ordem a patrulha. (CONCEITUAL) 
Meticulosidade, Atenção seletiva, Compreensão leitora, 
Raciocínio dedutivo 

Fonte: PLADIS/PLANID segundo ano CFGS , DECEx. 
 

Por fim, no ano de 2019, pela primeira vez, a ESA realizou a Formatura de 

Entrega do Uniforme Escolar 1° A1 CFGS e do Sabre Baioneta Max Wolf para os 

alunos da "TURMA CENTENÁRIO DA MISSÃO MILITAR FRANCESA NO BRASIL". 

A partir de então, todos os anos as turmas de formação passam pela solenidade de 

recebimento e entrega do Sabre Baioneta Max Wolf, um evento cheio de simbolismo 

que enaltece e cultua valores e tradições da história do Exército, conforme preconiza 

os ensinamentos da MMF. O uniforme 1º A1 é inspirado no uniforme de gala adotado 

pela Escola de Sargentos no ano de 1894, enquanto o sabre-baioneta do fuzil Mauser 

modelo 1908 foi utilizado pelo Sgt Max Wolf Filho, patrono da Escola, nas revoluções 

de 1930 e 1932. 
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FIGURA 4 – Formatura de entrega do sabre 
Fonte: Página oficial de Facebook da ESA 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A Missão Militar Francesa marcou a história do Exército Brasileiro, tanto pelos 

ensinamentos e adaptações geradas à Força Terrestre, quanto pela reorganização de 

suas estruturas, provocando assim uma mudança no pensamento militar brasileiro. 

A Missão Militar Francesa enceta a renovação mais fecunda já aparecida na 
organização, na doutrina e na instrução dos quadros e na tropa. Seus efeitos 
reparadores corrigem as consequências conturbadoras do governo Hermes. 
Foi o que o Exército realmente aproveitou da Primeira Guerra Mundial. 
(MALAN, 2018, p. 221). 

 

Em relação ao ensino e à formação dos sargentos, objeto mais específico do 

presente estudo, a MMF contribuiu significativamente. Colaborou na formação de 

militares para a aviação militar brasileira, aplicado em sete cursos, sendo um deles de 

Sargentos Aviadores (pilotos e mecânicos). Tal fato possui reflexos nos dias atuais, 

com a formação de sargentos mecânicos da Aviação do Exército, no Centro de 

Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx). 

Atuou ainda na implementação do Serviço de Educação Física, passando a dar 

ênfase na importância da atividade física. Foi implementado um novo Regulamento 
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de Educação Física, o que constituiu um real progresso em relação ao que se aplicava 

antes da chegada da MMF. Com isso, permitiu-se a formação de oficiais e sargentos 

ágeis e robustos, para atuarem como instrutores e auxiliares nos corpos de tropa, o 

que é percebido em todos os corpos de tropa na atualidade. 

O ensino de caráter prático foi uma marca da MMF, fato este que transcende o 

tempo e continua ativo em todas as Escolas Militares, inclusive nas responsáveis por 

formar o sargento de carreira. 

Os exercícios em campanha passaram a sair dos terrenos nos “fundos” dos 

quartéis para outros mais adequados, proporcionando os espaços e aspectos 

topográficos necessários à formação do Sargento, a exemplo do Campo de Instrução 

de Gericinó no Rio de Janeiro e de Saicã no Rio Grande do Sul. 

A MMF contribuiu também na aplicação de mudanças de cunho ideológico e 

doutrinário, impactando no fortalecimento da atual disciplina no âmbito do Exército 

Brasileiro, bem como dos valores e tradições. 

A disciplina é a força principal dos exércitos. (...) sem disciplina não há 
positivamente exército. Haverá homens armados, divorciados do dever 
militar, sem coesão patriótica, sem consciência da dignidade de sua missão. 
Haverá, para dizer toda verdade, homens armados contra a Pátria 
(CARVALHO, 1924). 
 

Nesse sentido, outra forte influência da MMF na formação dos militares foi a 

adoção de métodos experimentados no Exército francês para fortalecer a coesão do 

corpo de oficiais e praças, com destaque ao reforço do culto aos heróis militares 

nacionais e simbolismo militar. Tal conjuntura contribuiu com o estabelecimento de 

patronos das armas e da própria instituição, o que repercute na atualidade, a exemplo 

da recente adoção do uniforme 1º A1 e do Sabre Max Wolf Filho, na Escola de 

Sargento das Armas. 

Sob influência dos franceses, o Plano Geral de Ensino (PGE) de 1933 definiu 

diversas instruções que passaram a ser aplicadas na formação e especialização dos 

Sargentos. Esse período começou a definir o conjunto de instruções e a formação dos 

sargentos. O curso de sargentos, por exemplo, tinha a duração de um ano para que 

os efeitos dessa instrução fossem sentidos mais rapidamente nos corpos de tropa. A 

MMF primou pela formação profissional do sargento, sendo o currículo da Escola de 

Sargentos de Infantaria (ESI) formado pelas seguintes disciplinas: Combate e Serviço 

em Campanha, Ordem Unida, Educação Física, Organização do Terreno, Armamento 
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e Tiro, Transmissão e Avaliação de Distancias, Topografia, Higiene e Escrituração 

Militar. Tudo produziu reflexos, inclusive na atualidade, a exemplo do modelo de 

formação atual que separa um ano de instrução comum e outro ano de instrução 

específica. 

Corroborando com esta ideia, Bastos Filho (1994) afirma que os militares 

brasileiros, dentre eles o sargento, passaram a fazer estudos de situação, numa 

sequência lógica, que conduzia a escolha da melhor linha de ação. Aprenderam na 

prática, de tanto que ouviram e treinaram, a ação de comando desde o recebimento 

da missão até a tomada da decisão, que os franceses gostavam de sublinhar. 

O avanço ocorrido com a missão francesa permitiu que na década de 30, a 

mola por muito tempo comprimida, distendesse, fazendo o profissionalismo militar ser 

cada vez mais valorizado; as escolas passaram a ser vistas como verdadeiros centros 

de formação profissional, especializando oficiais e graduados na técnica do combate 

e no emprego das armas (BELLINTANI, 2016). 

A criação da ESA consolidou a excelência alcançada para a formação do 

Sargento de Carrera do Exército Brasileiro, processo esse intensificado após a ação 

da Missão Militar francesa. A frase exposta no pátio central dessa escola sintetiza os 

anos de amadurecimento para a formação desse profissional: “Sargento: elo 

fundamental entre o comando e a tropa”. 
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