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RESUMO

O  início  do  século  XX  foi,  para  o  Exército  Brasileiro,  um  período  de  muitas
dificuldades  operativas  pois,  ao  ser  instado  a  resolver  conflitos  armados  sociais
internos,  seus  comandantes,  à  época  entenderam  a  real  necessidade  de  uma
profunda reformulação desse Exército, não somente de suas escolas, tratando de
ensejar  uma mudança  doutrinária.  Para  tanto,  como uma praxe militar,  buscara,
fontes doutrinárias em países que eram potências militares europeias do início do
século XX. Por intermédio de missões militares, foi iniciada a busca constante de
uma moderna Doutrina  Militar  Terrestre  que estivesse adaptada para  atender  as
demandas do Brasil, no cenário interno e externo. Nesse contexto, foi com a França
e sua missão militar de instrução pela qual houve uma robusta evolução doutrinária
militar,  para robustecer a necessária modernização de sua Força Terrestre.  Essa
missão  militar  francesa  funcionou  de  1920  a  1940  e  fomentou  diversas
transformações no Exército Brasileiro, no período entre as duas guerras mundiais,
Este trabalho de conclusão de curso buscou estudar a evolução da Doutrina Militar
Terrestre  consequente  ao  funcionamento  de  missões  militares  de  instrução,
instrumentos muito constantes utilizados pelo Exército Brasileiro no final do século
XIX e XX como fonte de modernização de sua organização, preparo e emprego.
Essa busca de constante modernização perpassa os anos e permanece um objetivo
atual e constante. 

Palavras-chave:  Doutrina  Militar  Terrestre,  missão  militar  de  instrução,  evolução
doutrinária, modernização



RESUMEN

El  comienzo del  siglo  XX fue,  para  el  Ejército  brasileño,  un  período de muchas
dificultades  operativas  porque,  al  ser  instados  a  resolver  los  conflictos  armados
sociales internos, sus comandantes, en ese momento, comprendieron la necesidad
real de una reformulación profunda de este Ejército, no sólo sus escuelas, tratando
de provocar  un  cambio  doctrinal.  Para  ello,  como práctica  militar,  buscó fuentes
doctrinales en países que fueron potencias militares europeas a principios del siglo
XX.  A través  de  las  misiones  militares,  se  inició  la  búsqueda  constante  de  una
Doctrina Militar Terrestre moderna que se adaptara a las demandas de Brasil, en el
escenario  interno  y  externo.  En  este  contexto,  fue  con  Francia  y  su  misión  de
instrucción  militar  que  se  produjo  una  robusta  evolución  doctrinal  militar,  para
fortalecer  la  necesaria  modernización de su Fuerza Terrestre.  Esta misión militar
francesa operó de 1920 a 1940 y propició varias transformaciones en el  Ejército
brasileño, en el período entre las dos guerras mundiales. Constantes utilizadas por
el Ejército brasileño al fines del siglo XIX y XX como fuente de modernización de su
organización,  preparación  y  empleo.  Esta  búsqueda  de  una  constante
modernización se extiende a lo largo de los años y sigue siendo un objetivo actual y
constante.
 
 
 Palabras clave:  Doctrina militar  terrestre,  misión militar  de instrucción,  evolución
doctrinal, modernización.
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1 INTRODUÇÃO

A História  Militar  é  importante  fonte  de  Doutrina  Militar  Terrestre.  Fatos

históricos  demonstram as preocupações de diversas gerações de generais  do

Exército  e  Ministros  de  Estado  da  Guerra,  brasileiros,  em  manter  o  Exército

Brasileiro (EB) em constante evolução doutrinária, de  organização (considerado

um sentido mais amplo de pessoal,  o material  e as infraestruturas),  de preparo

(considerado um sentido de ensino e adestramento) e o emprego ou doutrina de

emprego.  Nesse mesmo entendimento, ensina BENTO (1999) que:

A história é fonte de dados comprovados e empíricos, sendo meio auxiliar
e  valioso  instrumento  na  instrução  do  combatente,  visando  o
desenvolvimento das forças morais de um exército.

No  começo  do  século  XX,  o  estudo  da  História  Militar  ensina  que  a

participação  em conflitos  internos,  como Canudos,  no  final  do  século  XIX,  e  o

Contestado,  na  década  de  1910,  demonstrou  a  necessidade  de  evolução

doutrinária de organização, preparo e emprego do Exército Brasileiro e de seus

materiais  bélicos.  Esse  contexto  de  necessária  atualização  da  Doutrina  Militar

Terrestre  ensejou  todo  um  esforço  de  Generais  do  Exército  Brasileiro  e  de

Ministros da Guerra desse período da história brasileira para que se modernizasse

o EB, tendo como referência as mais diversas doutrinas estrangeiras, atualizadas e

experimentadas em combate no final do século XIX, como a francesa e a alemã.

Na definição de MALAN (1988, p.10), as Missões Militares de Instrução são

instrumentos pelos quais uma nação solicita  à  outra,  apoio para a prestação de

assistência  e  a  transmissão  de  ensinamentos.  Objetiva-se,  dessa  maneira,  a

aquisição de novos conhecimentos atinentes à uma organização adequada, doutrina

conveniente  e  eficiente  preparo,  tudo  devidamente  adaptado  às  finalidades

conjunturais e recurso disponíveis.

Esses  pedidos  são  realizados  por  países  menos  desenvolvidos  à  países

mais desenvolvidos, potências de determinado período da História mundial. Sobre

esse  assunto,  continua  MALAN (1988,  p.10),  esclarecendo  que  no decorrer  do

século XX potências militares como Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos

da  América,  tornaram-se  expoentes  para  a  divulgação  das  suas  respectivas

doutrinas militares em diversos países sul-americanos, como o Brasil.
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No início do século XX, o Exército Brasileiro encontrava-se em processo de

estagnação, adotando processos profissionais empregados na Guerra da Tríplice

Aliança.  O resultado disso  foi  o  relativo  sucesso nas operações de Canudos e

Contestado,  fundamentado  em  grandes  baixas  de  pessoal  e  desgaste  com  a

opinião pública. Essa situação premente ensejava a reformulação doutrinária do

Exército Brasileiro do início do século XX, com a possibilidade de contratação de

uma missão militar de instrução, ou alemã, ou francesa.

Como Ministro  da  Guerra,  o  marechal  Francisco  de  Paula  Argolo  (1902-

1906) iniciou tratativas com o Exército Alemão para a contratação de uma missão

militar germânica de instrução e aquisição de material para o Exército Brasileiro.

Inicialmente os militares do Exército Brasileiro realizariam um estágio de dois anos

no  Exército  alemão,  que  há  época  contava  com  grande  prestígio  militar

internacional.

Essa tratativa sobre uma contratação de uma espécia de missão militar de

instrução, de duração curta, de 1906 a 1910,  na Alemanha, pela qual resultou em

um estágio para militares brasileiros nas Unidades militares alemãs. Mesmo não

tendo tido grande vulto e tendo enviado poucos militares, cerca de trinta, e ter sido

afetada  pelo  início  da  1ª  Guerra  Mundial,  essa  missão  germânica  demonstrou

relativo atraso doutrinário do Exército Brasileiro, ensejando algumas modificações

com ensinamentos trazidos pelos estagiários, quando do retorno deles ao Brasil.

Nesse ínterim, as relações diplomáticas Brasil  -  Alemanha foram afetadas

com a declaração de guerra do Brasil contra o Império Alemão. A missão Jovens

Turcos foi cancelada e, na década de 1920, fruto do grande prestígio internacional

pós 1ª Guerra Mundial, a França firmou, com o Brasil, um contrato internacional

para a execução de uma missão militar de instrução, no Brasil. Essa Missão Militar

Francesa  durou  de  1918  a  1939  e  abarcou  diversas  áreas,  como  preparo  e

emprego  de  aviação,  de  infantaria,  de  cavalaria  e  outros;  tudo  no  sentido  de

modernizar o Exército como um todo.

A busca constante  pelo  mais  adequado  equipamento,  técnica  e  tática

tem  sido  o  principal  objeto  do  Exército  Brasileiro,  em  sua  história  mais

recente  nos  séculos  XX e  XXI.  Objetiva-se,  dessa  forma,  adequar  o  EB às

diversas evoluções da sociedade e desenvolvimento tecnológico para melhor

cumprir com a sua constate missão precípua e indelével de Defesa da pátria

brasileira e dos interesses nacionais brasileiros. Essa necessária atualização
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doutrinária  é  uma  incessante  atividade  para  a  modernização  da  Doutrina

Militar Terrestre.

Essa Doutrina é um conceito que é continuamente trabalhado pelo Exército,

adequando  o  Exército  Brasileiro  à  permanente  evolução  das  armas  e  da

sociedade brasileira, observadas nos séculos XX e XXI.

De acordo com a Doutrina vigente, nos termos descritos pelo ESTADO

MAIOR  DO  EXÉRCITO  (2019), a Doutrina  Militar  Terrestre  (DMT)  pode  ser

definida como:

O  conjunto  de  valores,  fundamentos,  conceitos,  concepções,  táticas,
técnicas, normas e procedimentos da Força Terrestre, estabelecido com a
finalidade de orientar essa Força no preparo de seus meios, considerando o
modo de emprego mais provável, em operações singulares e conjuntas.

Ante o exposto, algumas missões militares de expressiva relevância, como as

de  instrução  e  de  qualificação  de  militares  foram  consideradas  de  importância,

ocorridas  na  primeira  metade  do  século  XX,  para  a  concretização  do  presente

trabalho de pesquisa. Cada uma influenciou a modernização do Exército Brasileiro,

em  sua  ininterrupta  busca  pela  atualização  doutrinária  observada  por  diversas

gerações de militares nos séculos XX e XXI.

2 METODOLOGIA

Seguindo a já consagrada no meio acadêmico taxionomia de Vergara (2009),

a  pesquisa  desenvolvida  será  qualitativa,  descritiva  e  bibliográfica.  Qualitativa

porque  pretende  se  profundar  nos  aspectos  ligados  as  evoluções  doutrinárias

ocorridas no Exército Brasileiro, perceptíveis após a realizações de missões militares

estrangeiras  de  instrução.  Descritiva  porque  se  objetiva  a  obter  uma  série  de

informações sobre a efetiva influência doutrinária para a evolução da Doutrina Militar

Terrestre, considerando-se para tanto a execução de missões militares estrangeiras

de instrução no Brasil.  Bibliográfica porque utilizar-se-ão livros de História Militar,

teses de mestrado  e  doutorado  e  Estabelecimentos  de  Ensino superior  civis  do

Brasil, alguns públicos e outros não, para entender todo o processo histórico que

ensejou  as  missões  militares  estrangeiras  de  instrução,  no  Brasil,  a  fim  de

contribuírem  com  as  reflexões  e  as  novas  pesquisas  vindouras  de  outros

pesquisadores.
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A principal limitação da metodologia escolhida para o desenvolvimento dessa

monografia refere-se ao fato de basear-se em aspectos qualitativos, pressupondo

uma interpretação dos textos de livros de História Militar e teses de mestrados e

doutorados produzidos por diversos autores, para que se chegue a uma conclusão.

De modo a reduzir as chances de ocorrência dessas interpretações equivocadas,

buscar-se-á a leitura de diversos autores, por meio dos quais, chegar-se-á a um

consenso, permitindo que o conhecimento produzido tenha credibilidade científica

suficiente para que os objetivos dessa pesquisa sejam plenamente atingidos.

A seguir, será apresentada a influência das missões militares estrangeiras na

evolução da Doutrina Militar Terrestre nos séculos XX e XXI.

2.1 PROBLEMA

Nos séculos XX e XXI, desenvolveram-se diversas guerras e conflitos nos

quais  observou-se  evolução  de  armamento,  táticas  e  técnicas  dos  diversos

contendores.  O  Brasil  como  importante  ator  internacional,  participou  e/ou

observou esses conflitos.  Na constante busca de melhorar sua Força Terrestre,

através  de  diplomacia  militar, buscou  adquirir  novas  capacidades  militares  em

países que se destacaram como potências militares nos séculos nesse período da

história mundial.

Em decorrência das diversas  negociações internacionais históricas na área

militar  de  defesa  entre  Brasil  e  outras  potências  de  destaque  no  cenário

internacional  do  século  XX e  XXI, a grande questão atual é demonstrar  como

esses acordos  internacionais  de  cooperação  militar firmados  trouxeram  ganho

doutrinário efetivo para a evolução da Doutrina Militar Terrestre nos mencionados

séculos.

O presente trabalho de conclusão de curso será desenvolvido em torno do

seguinte problema: de que forma as missões militares de instrução influenciaram

a evolução da Doutrina Militar Terrestre no contexto histórico dos séculos XX e

XXI.

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Objetivo geral



16

Estabelecer de que forma as missões militares estrangeiras de instrução

influenciaram na evolução da Doutrina Militar Terrestre nos séculos XX e XXI.

2.2.2 Objetivos específicos

Tencionando-se  a  consecução  do  objetivo  geral  proposto  para  a  presente

pesquisa científica, foram elencados os objetivos específicos abaixo descritos, os

quais  permitiram  o  desenvolvimento  lógico  do  raciocínio  descritivo  apresentado

neste trabalho:

a) definir o conceito de uma missão militar estrangeira;

b) apresentar o  contexto  histórico  que  ensejou  a  contratação  de missões

militares estrangeiras de instrução das quais participou o Brasil;

c) apresentar as  missões  militares  estrangeiras  de  instrução  de  maior

expressão histórica das quais participou o Brasil; e

d) apresentar as consequências da missão militar estrangeira de instrução

das quais participou o Brasil para a evolução da Doutrina Militar Terrestre.

2.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

O presente estudo estará limitado às missões militares estrangeiras de

instrução  que  o  Brasil  participou no século  XX,  caracterizando  como  essas

missões  influenciaram  a  evolução  da  Doutrina  Militar  Terrestre  (DMT)  nos

séculos XX e XXI.

2.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO

Sobre  a  relevância  das  pesquisas  sobre  o  tema  História  Militar  e  sobre

Doutrina Militar Terrestre, segundo BELLINTANI (2009, p.27):

A história militar também é estudada por outros autores militares, tais como:
Horácio Acácio Augusto, Humberto de Alencar Castelo Branco e José Celso
de Macedo Soares Guimarães. Seus trabalhos, enfatizando a organização
interna do Exército, sua base doutrinária, bem como as hipóteses de guerra
e as ações em caso de deflagração de conflito armado, constituem-se em
estudos elaborados pelos oficiais sobre a corporação (…).
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A relevância do assunto para o Brasil fica demonstrada pelos esforços do

Exército Brasileiro, no decorrer dos séculos XX e XXI, para produzir conhecimento

científico sobre sua história e DMT. Esse fato é mais que evidenciado pela intensa

produção  científica  realizada  nas  diversas  escolas  militares  sobre  as  missões

militares  estrangeiras  de  Instrução  e  seus  incentivos  à  modernização  e  à

reestruturação do Exército Brasileiro. Enseja, ainda, a possibilidade de realização

de outras pesquisas científicas, seja aprofundando-se o tema, seja colaborando

para a realização de outras pesquisas.

3 A ORIGEM DA DOUTRINA MILITAR TERRESTRE BRASILEIRA 

A Doutrina Militar Terrestre é um conceito amplo, que tem seu produto militar

totalmente autóctone. Ratificando o que explica o Estado-Maior do Exército, expõe

PEDROSA (2021):

O conjunto harmônico de ideias e de entendimentos que define,  ordena,
distingue e qualifica as atividades de organização, preparo e emprego das
Forças  Armadas.  Englobam,  ainda,  a  administração,  a  organização  e  o
funcionamento das instituições militares.

PEDROSA (2021)  discorre  que  a  Doutrina  Militar  possui  três  vertentes.

Explica que:

Vertente  organizacional:  trata  da  organização  das  forças  militares,  em
termos de pessoal e equipamentos. 
Vertente da preparação: trata do preparo das forças militares → sistemas de
recrutamento de pessoal, de instrução militar da tropa e de educação dos
oficiais. 
Vertente procedimental: trata das formas de emprego das forças militares,
em termos de técnicas, táticas e procedimentos. 

Um outro aspecto sobre a definição conceitual de Doutrina Militar é abordado

por BELLINTANI (2009, p.88), que explica que: 

A doutrina militar é muito mais que um conjunto de regras práticas, embora
esteja consubstancialmente subjacente aos regulamentos militares, como o
francês  superficialmente  cita;  ela  reflete  o  pensamento  da  época,  as
preocupações,  os interesses,  a organização administrativa do exército,  a
mobilização,  a  disponibilização  dos  meios,  a  compra  de  material,  a
instrução, as conferências, os cursos,  enfim, todo envolvimento diário da
força. 

Sobre a origem da DMT no Brasil, expõe ARAKAKI (2015, p. 40):
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Pode-se  afirmar  que as primeiras manifestações de  uma DMT no Brasil
ocorreram no Período  Colonial,  portanto  sob  forte  influência  portuguesa,
comprovadas,  inicialmente,  por  construção  e  defesa  de  redutos  e
fortificações e respectivas fundações de vilas no entorno,  localizados em
pontos estratégicos do País, para repelir invasores, entre eles, os franceses.
Seguiram-se novos movimentos de enfrentamento ao invasor,  desta feita
holandês,  com aplicações  de  táticas  de  guerrilha,  evoluindo,  a  partir  do
incremento  do  efetivo  e  da  organização  das  forças,  para  o  combate
convencional. 

Acrescendo uma nova abordagem a essa origem, discorre PEDROSA

(2021)  que  Exército Brasileiro,  do  Brasil  República,  teve  sua  gênese  doutrinária

fundamentada na codificação do Exército Imperial de 1850 recebida como herança

pela Proclamação da República, a saber:

Infantaria: Systema de Instrucção Para a Infanteria, do Cel Bernardo Antonio
Zagalo (1850). 
▪  Doutrina  já  obsoleta  quando  de  sua  adoção.  Concebida  para  tropas
armadas com fuzis de pederneira. 
▪  Regulamento publicado em Portugal  em 1827.  Nunca foi  adotado pelo
Exército Português. 
▪  Aspectos  modernos  do  Sistema  Zagalo.  Saídos  do  regulamento  Des
Troupes Légères, do Conde de La Roche-Aymond.
▪ Inclui a manobra das brigadas. 
Cavalaria: Regulamento Beresford (1816). 
▪ Não correspondia à organização da cavalaria brasileira. 
Artilharia: 
▪ Artilharia de posição: Instrucções para o serviço das differentes bocas de
fogo montadas em reparos á Onofre. Organizadas pela Comissão de Pratica
de Artilharia. 
▪  Artilharia a cavalo: Instrucçoens Para Manejo e Manobras d’Artilheria a
Cavallo, a Pé e de Montanha, do Marechal João Carlos Pardal, 1849.
 ▪  Artilharia de campanha: Instruções para as Manobras das Baterias de
Campanha da Guarda Real Francesa, 1812.

Sobre esse período da história militar, continua PEDROSA (2021) que: 

Até o século XIX manuais e regulamentos das armas eram programas de
instrução da tropa. 
No século XX surgem manuais específicos ou conjuntos de manuais com
programas de instrução e sistemas de instrução militar. No Brasil: 
– O Regulamento Para Instrução e Serviço Interno dos Corpos do Exército
(1909). 
– O Regulamento Para Instrução e Serviço Gerais nos Corpos de Tropa do
Exército (1918). 
– Regulamento Para a Instrução dos Quadros e da Tropa (1921). 
– Programas-Padrão de Instrução (1949). 
– Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (1979).

Dessa forma, verifica-se, pelo estudo de História Militar, que a DMT tem sido

objeto de esforço para a sua modernização, no decorrer do século, XX. 
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4 A SITUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO NO INÍCIO DO SÉCULO XX

MALAN (1988, p 35 a 38) nos ensina que o Exército Brasileiro era, no início

do século XX, uma Força com um efetivo de cerca de 15.000 homens, com Forças

de 1ª e 2ª linhas e reservas, organizadas em comando e Forças (Regiões Militares e

Grandes  Unidades),  adotavam armamento  bélico  o  fuzil  “Mauser”  e  os  canhões

“Krupp”, com a disciplina não normatizada, conduzida conforme a característica dos

comandantes.

A chegada do século XX, para o Exército Brasileiro foi marcada por uma difícil

situação. Sobre esse contexto, escreve ALMEIDA (1988, p.1):

 (...)  debatendo-se em franco declínio motivado pela influência positivista
que  afastava  os  jovens  oficiais  do  preparo  profissional,  bem  como  a
estagnação  da  própria  tropa  fundamentada  por  processos  profissionais
empregados na Guerra da Tríplice Aliança.

Ainda sobre essa situação do Exército Brasileiro, continua ALMEIDA (1988,

p.1) esclarecendo que:

(…) As duras lições das campanhas internas e, principalmente, as da luta
contra  os  fanáticos  de  Antônio  Conselheiro,  evidenciaram  as  graves
deficiências na preparação militar da tropa, na ocasião.
Urgia tomarem-se medidas efetivas para corrigir a situação precária em que
se encontrava o Exército. Canudos tivera o mérito de sacudir o marasmo, a
estagnação.

No  que  concerne  a  esse  período  da  história  militar  do  Brasil,  esclarece

GUERRA (2019, p.21)

Segundo Coutinho (2016),  o Exército Brasileiro  do final  do século XIX e
início século XX passou por um período de grande despreparo profissional e
carência de uma instrução militar  que priorizasse as ciências bélicas em
detrimento das ciências exatas. O pensamento positivista, dominante entre
os  líderes  militares  da  época,  era  o  que  ditava  o  cunho  educacional
eminentemente voltado às ciências exatas. 
Nesse  mesmo sentido,  o  despreparo  profissional  se  justificava  por  uma
série de fatores que passavam pela política governamental e estendiam-se
aos baixos soldos, falta de material bélico moderno e ausência de capital
humano  e  intelectual  capaz  de  promover  instruções  de  qualidade  nas
escolas  militares.  Ainda  segundo  Coutinho  (2016),  apesar  de  algumas
tentativas de reformas, como a de 1890, promovida por Benjamin Constant
(1836-1891),  e  a  de  1898  elaborada  pelo  Marechal  João  Tomaz  de
Cantuária (1835-1908), o preparo profissional da força manteve-se aquém
do que se esperava de um exército. Esse despreparo ficou 24 evidente por
ocasião da Revolução Federalista (1893-1895), a Revolta da Armada (1893-
1894) e a Guerra de Canudos (1896-1897), nos quais o Exército Brasileiro
foi incapaz de cumprir seu papel constitucional. 
Na Revolução Federalista, por exemplo, o protagonismo não era exercido
pelo  Exército,  era  exercido  pelas  forças  locais,  compostas  por  unidades
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provisórias de voluntários civis e unidades da Brigada Militar. Além disso, as
principais  lideranças  militares  eram  políticos  civis,  os  quais  realizavam
ações militares com improvisação e violência contra civis.

Desta feita,  era patente a necessidade de modernização do Exército,  com

tentativas realizadas pelas diversas iniciativas de reformas, tais como a de 1908

(com  a  reorganização  da  estrutura  do  Exército  Brasileiro;  classifica  as  forças

militares em três categorias, para efeitos de mobilização) e a de 1915, de Hermes da

Fonseca e a de 1918. Essa situação de precariedade do Exército era premente e

ensejava a reformulação doutrinária do Exército Brasileiro do início do século XX,

necessidade essa que foi identificada e inicialmente tratada pelo ministro da Guerra,

marechal  Francisco  de  Paula  Argolo  (1902-1906),  que  iniciou  tratativas  com  o

Exército  Alemão para que militares do Exército Brasileiro realizassem estágio de

dois anos no Exército alemão, que há época contava com grande prestígio militar

internacional.

Não havia um consenso sobre qual missão de instrução a ser contratada. As

duas  principais  correntes  oscilavam  entre  Alemanha  e  França,  cada  qual

reconhecida  internacionalmente  como  uma  potência  militar.  Escreve  a  respeito

MALAN (1988, p.  41) que importantes nomes como o Barão do Rio Branco e o

General  Hermes da Fonseca,  eram mais adeptos  à  contratação de uma missão

germânica.  Todavia,  outros  eram,  como  o  General  Tasso  Fragos,  favoráveis  à

contratação francesa.

De forma análoga, com uma visão mais abrangente do Estado Brasileiro do

início do século XX, escreve BELLINTANI (2009, p. 82):

No início do século XX, intensifica-se a busca pelo aprimoramento científico
e,  consequentemente,  a influência das nações mais avançadas sobre as
demais.  O  domínio  dos  conhecimentos  técnicos  em  vários  setores  e  a
propaganda sobre a detenção desse poder leva muitos países à expansão
econômica e cultural.

Sobre a questão da disputa entre a contratação de missões da Alemanha e

França, ela não somente ocorria no plano nacional. As duas potências passavam por

um  momento  peculiar  de  desenvolvimento  e  expansão  cultural  pelo  mundo,

conforme discorre BELLINTANI (2009, p. 145):

No início do século XX, o desejo de expansão cultural francesa é motivado,
entre  outros  fatores,  pelas  divergências  e  disputas  com  a  arqui-inimiga
Alemanha.  Nesse  período,  a  rivalidade  entre  esses  dois  países,  já  por
demais  conhecida,  dá  origem  a  uma  corrida  armamentista  e  ao
desenvolvimento de uma política de expansionismo cultural.
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Dessa maneira,  vislumbra-se que o início do século XX foi  um importante

período de busca de uma modernização doutrinária, de uma nova base doutrinária

terrestre para o Exército Brasileiro, necessária e apoiada pelos Ministros da Guerra

da época e autorizada pelo estamento político brasileiro.

5 AS MISSÕES MILITARES DE INSTRUÇÃO E A SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA

A EVOLUÇÃO DA DOUTRINA MILITAR

As missões militares de instrução são instrumentos de materialização

de um acordo internacional entre dois países para a transmissão de ensinamentos,

técnicas,  táticas  e/ou  materiais  bélicos.  Nesse  contexto,  como  já  exposto

anteriormente, explica  MALAN (1988, p.10), as Missões Militares de Instrução são

instrumentos pelos quais uma nação solicita  à  outra,  apoio para a prestação de

assistência e a transmissão de ensinamentos.

O apoio  desse tipo  de  missão militar  objetiva-se,  dessa maneira,  a

aquisição de novos conhecimentos atinentes à uma organização adequada, doutrina

conveniente  e  eficiente  preparo,  tudo  devidamente  adaptado  às  finalidades

conjunturais e recurso disponíveis. Tal fato faz com que o país que recebe a missão

militar tenha um salto doutrinário.

Nos anos de 1900 e 1910, nos meios militares do Exército Brasileiro,

discutia-se  a  necessidade de  contratar  uma missão militar  de  instrução  de  uma

potência militar desse período da História para desenvolvimento de novas técnicas e

táticas. Ainda conforme MALAN (1988, p. 11-12) a Inglaterra nunca se motivou pelo

envio desse tipo de missão. A França e a Alemanha, nas palavras do citado autor,

“destacaram-se  na  formação  de  discípulos  sem  maiores  dependências

governamentais”. Ou seja, foram essas duas potências que mais se destacaram no

envio desses tipos de missão para o Brasil e diversos outros países sul-americanos,

como exemplo o Chile, a Argentina e o Uruguai.

Esse  processo  de  busca  por  uma  modernização  doutrinária  é  uma

constante na história republicana do Exército Brasileiro. Diversas iniciativas foram e

são observadas, inclusive na atualidade, permeando diversas gerações de militares.
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5.1 A MISSÃO “JOVENS TURCOS” DE 1906 A 1912

A necessidade de reformulação doutrinária do Exército Brasileiro no início do

Século XX foi identificada e inicialmente tratada pelo ministro da Guerra, marechal

Francisco de Paula Argolo (1902-1906), que iniciou tratativas com o Exército Alemão

para  que  militares  do  Exército  Brasileiro  realizassem  estágio  de  dois  anos  no

Exército alemão. Esses estagiários foram conhecidos por “Jovens Turcos”. Nesse

contexto, conforme LUNA (2007, p.1):

Os “jovens turcos” consistiram em um grupo de jovens oficiais do Exército
Brasileiro  que estagiaram na Alemanha,  entre  os anos de 1906 e 1912,
quando foram enviadas turmas de contingentes variáveis, cujos membros
foram alocados em diferentes unidades do Exército Imperial Alemão, nas
quais serviram por dois anos. Esse grupo foi fortemente influenciado pela
cultura, pela organização social e, principalmente, pela organização militar
alemã. Ao retornarem ao Brasil, engajaram-se em uma campanha em prol
da profissionalização dos militares e do aparelhamento do Exército.

Essa possibilidade de uma contratação de missão militar de instrução alemã

para militares brasileiros, no exterior,  ficou conhecida historicamente por Missão

Jovens Turcos. Nesse contexto, explica FEREZIN (2015, p. 4-5): 

O primeiro contato de oficiais brasileiros com alemães para tratar de uma
possível instrução militar ocorreu entre os anos de 1905 e 1906, quando
alguns jovens militares brasileiros viajaram para a Alemanha para observar
e aprender com aquele Exército que, desde a vitória sobre a França em
1870, era reconhecido mundialmente por sua eficiência. Entre 1908 e 1909,
um segundo grupo de oficiais embarcou para servir nos regimentos alemães
e essa excursão estreitou ainda mais a relação entre os dois países, sendo
que um contrato foi firmado entre a Krupp e o governo brasileiro para que
aquela  fosse  a  fornecedora  de  artilharia  do país.  Em 1910,  um terceiro
grupo brasileiro, composto de vinte e quatro oficiais chegou à Alemanha,
este  último  agrupamento  –  conhecido  como  os  Jovens  Turcos  –  foi  o
responsável pela fundação da revista A Defesa Nacional no ano de 1916.

Com  o  retorno  dos  Oficiais  ao  Brasil,  alguns  conhecimentos  doutrinários

aprendidos por esses militares estagiários nos quartéis alemães, no cumprimento da

missão  “Jovens  Turcos”,  fomentaram  algumas  iniciativas  de  normatização

doutrinária foram efetivadas. Descreve esse momento GUERRA (2019, p.26) que

esse grupo de oficiais focou sua atuação, desde o regresso ao país, em prol das

mudanças que modernizariam o exército, tornando-a compatível com a dimensão

político-econômica que o Brasil começou a assumir na primeira década do século.
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Sobre a  doutrina de infantaria,  esclarece PEDROSA (2021)  que a Missão

Jovens  Turcos  teve  especial  ligação  com  a  publicação  de  alguns  manuais

doutrinários, tais como: 

Regulamento de Exercícios para a Infantaria,  1910 com a adaptação do
manual alemão, do Maj Emílio Sarmento. 
Regulamento de Exercícios para a Infantaria, 1912, edição revista pelo EME
Regulamento  de  Exercícios  para  a  Infantaria,  1915,  edição  revista  por
comissão relatada pelo 1º Ten Leitão de Carvalho. 
Regulamento  de  Gymnastica  para  a  Infantaria  e  Tropas  a  Pé,  1913,
tradução de Bertholdo Klinger e Leitão de Carvalho.

Um outro exemplo desse esforço de estabelecimento de uma base doutrinária

brasileira, a mesma iniciativa foi realizada com os manuais de doutrina de artilharia.

Sobre isso, discorre. PEDROSA (2021) que a Missão Jovens Turcos teve especial

ligação com a publicação de alguns manuais, tais como:

Regulamento de Tiro para a Artilharia de Campanha, 1914, adaptação do
alemão de Bertholdo Klinger e Epaminondas de Lima e Silva. 
Complemento do RTA, 1916, adaptação do alemão de Bertholdo Klinger e
Epaminondas de Lima e Silva. 
Regulamento  de  Gymnastica  para  Tropas  Montadas,  1916,  tradução  de
Bertholdo Klinger. 
Regulamento de Exercícios para a Artilharia, 1917, adaptação do manual
alemão de Bertholdo Klinger e Epaminondas de Lima e Silva.

Sobre esse mesmo assunto, resume LUNA (2007, p.2): Os “jovens turcos”

introduziram, ainda, novos métodos de instrução e novos regulamentos, traduzidos

dos originais alemães, e dirigidos ao treinamento de sargentos e soldados. 

Dessa forma, a missão “Jovens Turcos” teve fundamental importância para o

fomento de uma Doutrina Militar Terrestre, pela iniciativa dos Oficiais que retornaram

ao Brasil  e  ensejaram a primeira  normatização doutrinária  robusta  de preparo  e

emprego da Infantaria e Artilharia no Brasil República. 

 

5.1.1 Conclusões parciais sobre a influência da missão militar “Jovens Turcos”

na Doutrina Militar Terrestre

Conclui-se, parcialmente, que a missão conhecida por  Jovens Turcos pode

ser considerada uma missão militar estrangeira de instrução na concepção jurídica

de um acordo bilateral Brasil-Alemanha. Acabou por influenciar a doutrina militar do

Exército  Brasileiro.  Foi  um dos principais  marcos para  a  formulação da doutrina

militar  terrestre,  no  sentido de ter  ensejado a normatização inicial  de técnicas e
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procedimentos de preparo e emprego de Infantaria e Artilharia no Exército Brasileiro

para graduados e soldados. Não foi  uma iniciativa institucional de estabelecimento

doutrinário, mas sim uma atitude pessoal dos ex-estagiários ao retornarem para o

Brasil e traduzirem os manuais alemães. 

 Disserta GUERRA (2019, p.30) que essa missão preparou o terreno humano

para  a  chegada  de  uma  missão  militar  estrangeira  de  instrução  junto  à  jovem

oficialidade  do  Exército  Brasileiro,  a  partir  do  momento  em que propugnou  uma

mudança no pensamento militar e inseriu novas técnicas de instrução, o que seria

uma das forças motrizes que impulsionariam a profissionalização do exército.

5.2 A MISSÃO CARTOGRÁFICA IMPERIAL MILITAR AUSTRÍACA NO EXÉRCITO

BRASILEIRO DE 1920 A 1932

O  início  do  século  XX  foi  marcado  com  uma  ampla  necessidade  de

modernização do Exército. O emprego militar da fotogrametria foi uma evolução para

a  cartografia  militar  com  a  agregação  dessa  nova  técnica  à  atividade  militar,

realizada  em  meados  do  século  XIX  pelo  Capitão  do  Exército  Francês  Aimé

Laussedat, como ensina SILVA (2011, p.3).

Esclarece a supracitada autora, ainda, que (2011, p.5):

Durante  a  Primeira  Guerra  Mundial  a  fotografia  aérea  foi  amplamente
utilizada no teatro de operações, com a introdução do avião inventado por
Santos Dumont. Novas objetivas foram aperfeiçoadas ou inventadas, tais
como,  Topogon  Zeiss,  Metrogon  Bausch  &  Lomb,  películas  de  emulsão
rápida, vôos mais altos, abrangendo um campo maior, porém com escala
nunca superior a 1:50.000.  

Tentando  manter-se  sempre  atualizado  com  as  evoluções  doutrinárias  e

tecnológicas  advindas  do  principal  polo  de  influência  e  tecnologia  da  época,  a

Europa, decidiu o Exército Brasileiro por aprender e desenvolver esse novo método

ao  capacitar  seus  quadros  com  instrução  de  militares  austríacos,  contratando,

portanto, a Missão Cartográfica Imperial Austríaca no Exército Brasileiro, na década

de 1920. Tal fato fomentou os trabalhos de cartografia dos Engenheiros Militares, o

que  ensejou  a  contratação  de  uma  missão  militar  austríaca  para  aprendizagem

dessa nova técnica, bem como suprir a necessidade de estabelecimento de uma

carta para o Brasil República, com suas fronteiras claramente visualizadas em cartas

militares.
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 Nesse sentido, foi contratada a Missão Cartográfica Imperial Militar Austríaca

no Exército Brasileiro que, com pioneirismo, fomentou com o embasamento técnico

necessário  ao  mapeamento  do  Território  Nacional.   Sobre  a  contratação  dessa

missão da cartografia militar no Brasil, nos anos de 1920, esclarece SILVA (2011,

p.8):

Com a vinda da Missão Austríaca, os trabalhos dos Engenheiros Militares
Brasileiros  tomaram  grande  vulto,  e  em  1921  foi  elaborado  no  Distrito
Federal, na cidade do Rio de Janeiro, e pela primeira vez no Brasil, um voo
aerofotogramétrico. As primeiras fotografias aéreas foram tiradas sobre o
Morro dos Cabritos, no Bairro de Copacabana, na escala de 1:50.000”.

Dessa  forma,  iniciou-se  em  1920  e  durando  até  1932,  teve  expressiva

influência a missão cartográfica austríaca para o domínio da técnica da cartografia

militar no Exército Brasileiro. Tal fato continua em pleno desenvolvimento nos dias de

hoje,  através  do exercício  de  uma capacidade  militar  que  conta  com elementos

especialistas,  com  técnicos  e  engenheiros  militares  capacitados  em  fornecer

produtos  militares  necessários  ao  planejamento  e  à  condução  de  operações

militares, bom como normatização de procedimentos em um sentido mais amplo.

5.2.1 Conclusões parciais sobre a influência da Missão Cartográfica Imperial

Militar Austríaca no Exército Brasileiro na Doutrina Militar Terrestre

Conclui-se, parcialmente, que a Missão Cartográfica Imperial Militar Austríaca

no Exército Brasileiro, mesmo tendo curta duração e objeto a capacitação técnica de

militares, acabou por influenciar a DMT no sentido de agregar uma nova capacidade

militar de fundamental importância para o preparo em emprego da Força Terrestre, a

cartografia militar  e o levantamento de área.  Com seus produtos militares e sua

normatização de técnicas e procedimentos, acabam por exercer grande influência,

direta,  na  evolução  da  DMT,  com  seus  processos  normatizados  e  consagrados

doutrinariamente  de  planejamento  e  condução  de  operações  militares,  nos  mais

distintos níveis da estrutura organizacional da Força Terrestre.
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5.3 AS  MISSÕES  MILITARES  FRANCESAS  DE  INSTRUÇÃO  JUNTO  AO

EXÉRCITO BRASILEIRO DE 1920 A 1940

Com  o  término  da  1ª  Guerra  Mundial  e  a  França  consagrando-se

militar  e  mundialmente  como  um  dos  vencedores  desse  conflito,  a  sua

doutrina  militar  tornou-se um exemplo  de uma potência  militar.  Sobre  essa

doutrina, discorre SILVA (2015, p. 103 e 104): 

A Doutrina militar francesa, no período de 1918 até a sua derrota na
mão  dos  alemães,  em  1940,  foi  uma  doutrina  em  essência
defensiva. Seus pensadores militares, baseados em sua experiência
da  Primeira  Guerra,  e  refletindo  o  ambiente  mental  de  sua
sociedade, construíram uma doutrina em que o ataque, embora não
explicitamente  excluído,  na  prática,  dadas  as  características
doutrinárias,  ficava  em  um  distante  segundo  lugar  em  relação  à
defesa  do  território  nacional  na  priorização  de  objetivos.  A
construção  da  Linha  Maginot,  imaginada  como  a  defesa
instransponível  para  defender  a  França  da  agressão  alemã,  foi  a
expressão máxima dessa obsessão nacional com a defesa: 

Com  essa  forma  de  guerrear,  as  missões  militares  francesas  foram

contratadas para instrução dos militares do Exército Brasileiro nas décadas

de 1920 a 1940. As Missões Militares francesas são reconhecidas como de

grande  importância  para  a  modernização  do  Exército  Brasileiro  no  século

XX. Por abranger diversas áreas, foi  concentrada em uma única, conhecida

por Missão Militar Francesa (MMF). Sobre esse fato, discorre LAURENTINO

(2018, p.2) que:

A Missão Militar Francesa de Instrução junto ao Exército Brasileiro,
como é conhecida na historiografia nacional, é considerada entre os
militares  brasileiros  e  historiadores  de  característica  militar  como
ponto  crucial  de  mudança,  modernização  e  inovação  na  instrução
do pessoal militar no Brasil.

No  período  entreguerras,  nas  décadas  de  1910  e  1920,  o  prestígio

militar  francês  era  grande  e  a  França  era  uma  potência  militar

internacionalmente  reconhecida  devido  a  sua  vitória  na  I  Guerra  Mundial.

Associada  à  sua  expansão  cultural  para  outros  países,  ela  adotou  política

externa  de  envio  de  missões  militares  francesas  de  instrução  para  outros

países,  interessados  em  cooperação  militar  para  modernização  de  suas

Forças  Armadas,  como  o  Brasil.  Nesse  contexto,  esclarece  BELLINTANI

(2009, p. 247):
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A França, no início do século XX, inicia uma política de envio de missões
militares para os países que precisavam organizar suas forças armadas. Na
década de 1920,  a França,  em seu desejo de expansão, envia  missões
militares  ao  Brasil,  Uruguai,  Guatemala  e  Peru,  e  também  missões  de
aviação ao Brasil, Equador, Peru e Venezuela.

Na década de 1920, com o aumento do prestígio militar francês pela vitória na

1ª Guerra Mundial,  persistindo no esforço de modernizar-se, o Exército Brasileiro

decidiu  pela  contratação  da  Missão  Militar  Francesa  (MMF)  para  o  esforço  de

modernizar-se. Nesse contexto, explica MIALHE (2010, p.91): 

A MMF, contratada pelo governo brasileiro em 1919, foi responsável pela
orientação do processo de modernização do Exército  brasileiro  após a  I
Guerra Mundial  e pela  criação da Escola de Aviação do Exército,  célula
mater da Força Aérea Brasileira. (...)
(…) Com o término da I Guerra Mundial, a França confirmou o seu prestígio
militar a ponto de influenciar a decisão do ministro da Guerra de Epitácio
Pessoa em seu intento de atualizar a estrutura e o processo de formação
dos quadros do Exército brasileiro,  conforme o modelo francês. Assim, a
MMF, chefiada pelo general Maurice Gamelin, foi contratada em 1919 para
orientar, a partir de 1920, a modernização do Exército brasileiro serviu como
norteadora doutrinária para as novas Escolas militares, criadoras de uma
mentalidade militar renovada que deu início à reorganização das Armas e
dos Serviços do Exército, conforme disposto no artigo II do contrato da MMF
assinado entre os governos do Brasil e da França.”

A MMF teve um amplo campo de atuação, em síntese, esclarece MIALHE

(2010,  p.94)  que o  objeto  de  contrato  dessa  missão militar  era,  basicamente,  a

prestação  de  serviços  técnicos  especializados  (instrução  militar  e  assessoria  ao

comando do Estado-Maior do Exército).  

Aprofundando um pouco mais essa ideia, esclarece ARAKAKI (2015, p.38):

(...)  a  Missão  Militar  Francesa,  contratada  em  1919,  desenvolveu  suas
atividades com eficiência e eficácia, reorganizando o Exército, reorientando
a doutrina, elaborando novos regulamentos e aperfeiçoando o ensino e a
instrução das escolas militares e da tropa com a realização de exercícios na
carta  e  no  terreno,  antes  resumidos  às  dissertações  teóricas.  A Missão
perdurou até 1940, quando muitos oficiais instruídos e orientados por ela já
haviam ascendidos aos mais altos postos do Exército.  

Uma abordagem pormenorizada sobre a atuação das MMF na instrução de

militares brasileiros é realizada por LAURENTINO (2018, p. 5-6), a seguir:

Tem a instrução francesa nas escolas militares brasileiras a preocupação
em concentrar-se nas seguintes temáticas:  curso de estratégia e história
militar,  tática,  cavalaria,  transmissões,  higiene,  geografia  e  tática  naval,
história  militar  do  Brasil,  caminhos  de  ferro,  aeronáutica,  armamentos,
educação  física,  entre  outros.  São  inauguradas  nos  anos  de  1921  as
Escolas  da  Intendência,  de  Veterinária  e  de  Administração.  Ao  mesmo
tempo,  os  franceses  notam  precariedade  na  instrução  das  escolas  do
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Exército. Há repetitiva reclamação sobre falta de bibliotecas sobre assuntos
militares e literatura em língua estrangeira. 
Referente ao ensino dos oficiais a instrução superior dividia-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. 
A Escola de Estado Maior (EEM), a primeira escola sob comando da MMF,
ganhou características de escola superior de guerra e de altos estudos para
oficiais e maior antiguidade. A partir de 1929, o curso de EM passa a ser
requisito para a promoção ao posto de general  de brigada, destinado ao
oficial  que  seria  assessor  imediato  do  Comando  das  grandes  unidades.
Dentre  as  disciplinas  ministradas,  encontrava-se  História  e  Geografia  do
Brasil,  História  Militar,  História  das  Américas,  legislação  e  administração
militar,  tática  geral,  elementos  de  estratégia,  francês,  dentre  outras.  No
terceiro ano, somente os alunos com aprovação nas unidades curriculares
participavam  de  estágios,  manobras  e  resolução  de  problemas  táticos
(simulações) 

Sobre contribuições da MMF, SANTANA (2019) esclarece também que:

Outro aspecto relevante da contribuição da MMF para a organização do EB
foi  redação  de  novos  regulamentos  e  manuais  de  campanha.  Neste
contexto, a adoção de novos regulamentos destinados à Direção e Emprego
das Grandes Unidades, ao Exercício e Emprego da Artilharia, ao Serviço de
Estado-Maior  em  Campanha,  Instrução  dos  Quadros,  Equitação,
Organização do Terreno, Educação Física, entre outros, contribuindo com a
consolidação e padronização de uma DMT. 

A título  de  exemplificação  da  produção  doutrinária  característica  da  MMF,

salienta GUERRA (2019):

Muitos novos manuais foram criados, transformando a DMT profundamente.
Dentre alguns manuais criados em 20 anos de MMF, podem ser citados:
- N.1 Regulamento Interno e dos Serviços Gerais dos Corpos de Tropa do
Exército (RISG); 
-  N.2  Regulamento  de  Continências,  Sinais  de  Respeito,  Honras  e
Cerimonial Militar para o Exército e a Armada (R Cont);  
-  N.3  Regulamento  para  Administração  dos  Corpos  de  Tropa  e
Estabelecimentos Militares (RAE); 
- N.4 Regulamento Disciplinar do Exército (RDE). 
- N.5 Regulamento para os Exercícios e o Combate da Infantaria (RECI). 
- N.6 Regulamento de Tiro de Armas Portáteis (RTAP); 
- N.7 Regulamento de Instrução Físico Militar; 
- N.9 Regulamento para os Exercícios e o Combate da Cavalaria; 
- N.11 Regulamento de Pontes de Equipagem; 
- N.12 Regulamento de Equitação. 
- N. 13 Regulamento para os Exercícios, o Emprego e o Tiro da Artilharia; 
- N.14 Regulamento para os Exercícios e o Combate da Aviação; 
- N.17 Regulamento para o Rancho da Tropa; 
- N.18 Regulamento do Serviço Militar; 
- N.19 Regulamento para o Serviço em Campanha; 
- N.34 Regulamento para o Serviço de Veterinária em Tempo de Paz; 
- N.79 Regulamento para a Instrução dos Quadros e da Tropa (RIQT); 
- N.80 Regulamento para a Organização do Terreno; 
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- N.82 Regulamento para Inspeções, Revistas e Desfiles; e 
- N.101 Regulamento para os Exercícios e o Emprego da Engenharia. 
O Regulamento para os Exercícios e o Combate da Infantaria (RECI), por
exemplo, criava uma doutrina para o Regimento de Infantaria. Cada RI era
composto por 03 Batalhões e 01 Cia Mtr pesadas. As táticas baseavam-se
na  “utilização  intensiva  do  armamento”.  Foram  criados  os  Grupos  de
Combate (GC), utilizados na infantaria brasileira até os dias atuais. Houve a
disseminação das armas automáticas até o nível da pequena fração, fruto
dos ensinamentos da 1ª Guerra Mundial. 

Um outro aspecto importante da MMF foi a influência para a modernização

organizacional,  operacional  e  de material  do Exército  Brasileiro,  nas décadas de

1920 a 1940. Esclarece sobre esse fato LAURENTINO (2018): 

Dentre as primeiras mudanças, as orientações serão, sobretudo, orgânicas.
Tratará de alterações de decretos e de práticas, a partir da execução de
novos  regulamentos.  Tendo em vista  a  mobilidade,  é  na  infantaria  e  na
aviação  militar  (arma  recém-criada  no  Exército  Brasileiro)  a  criação  de
unidades ligeiras e de reconhecimento buscando a rapidez no combate. 
A reforma no Estado-Maior do Exército é realizada a partir  dos métodos
franceses de comando e organização. Em paralelo, segue as reformas nos
serviços de intendência e administração. Em atenção à tecnologia militar, é
descrita  em  relatórios  de  oficiais  franceses  componentes  da  missão  a
preferência,  por  exemplo,  de  aviões  franceses  frente  às  indústrias
estrangeiras  –  nomeadamente  a  alemã  –  onde  os  comentários  são  de
satisfação pela superação da influência germânica no Exército Brasileiro. 
Torna-se presente a compra de carros,  fornos de campanha, material  de
saúde, munições, carros de assalto, fuzis e material telefônico e telegráfico
a partir de orientações de oficiais da MMF, que é o instrumento indicado
para a venda de produtos franceses tornando sólida a influência militar, via
propaganda de sua doutrina. 
O ano de 1921 é crucial no que se refere ao ensino, as manobras e outras
atividades práticas. Os franceses intensificam sua ação no sul do país e nas
manobras  executadas  em  outubro  de  1921;  é  simulada  uma  invasão
argentina  pelo  Sul,  porque,  de  acordo  com  os  estudos  estratégicos
franceses  e,  principalmente,  os  brasileiros,  a  Argentina  é  considerada  a
provável hipótese de guerra brasileira. Visando uma melhor preparação, o
chefe  da  Missão,  general  Maurice  Gamelin,  aconselha  a  aquisição  de
equipamentos para a infantaria como canhões de calibre 75mm, 120mm,
155mm, armamentos para montanha, materiais móveis de costa e carros de
assalto voltadas para equipar as divisões de cavalaria no Rio Grande do Sul
e no Mato Grosso.

No mesmo sentido, escreve GARCIA (2006) que antes da guerra, o Brasil era

grande comprador armamentos da Alemanha. Todavia, com o advento da 1ª Guerra

mundial, após a ruptura de relações e o reconhecimento do estado de guerra entre

os dois países, em 1918, o ministro da Guerra, marechal Caetano de Faria, decidiu

substituir o material de artilharia de campanha do Exército brasileiro, adquirido da

Krupp  alemã,  dando  preferência  aos  modernos  canhões  75  franceses.  Outro

exemplo, do mesmo autor, foi a encomenda, em 1922, de 25 baterias de artilharia de
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montanha desmontáveis e 120 baterias de campanha 75, totalizando uma compra

no valor de quase 120 milhões de francos. 

Continua  GARCIA (2006), “Após a chegada da missão, em 1919, a maioria

das compras brasileiras de armas passou a ser feita da França”, os Estados Unidos,

que haviam conseguido vender algum material bélico ao Brasil durante os anos da

guerra, perderam terreno para os franceses. 

Sobre a aquisição de  material  de emprego militar  por influência da MMF,

GARCIA (20066) esclarece que alguns oficiais franceses participavam a compra de

todo  tipo  de  equipamento  para  o  Exército,  desde  boinas  de  feltro  e  selas  até

cozinhas de campanha e armas. Dessa forma, evidencia-se que a MMF sugeria e

participava da aquisição de diversos tipos de material bélico pelo Exército Brasileiro,

como  máscara  de  contra  gases,  cozinha  de  campanha,  aviões,  o  que  eram

criticados  por  alguns  militares,  que  questionavam a  qualidade  desses  materiais,

“Equipamento usado e em más condições e peças estragadas”, GARCIA (2006).

 Desta forma, considerado o tempo de duração das MMF, seus campos de

atuação e os seus efeitos de modernização do EB,  corrobora-se o pensamento de

ARAKAKI  (2015),  já  mencionado,  no  sentido  de  que  as  MMF  foi  de  robusta

importância para a reorientação doutrinária e reorganização do EB no século XX,

fomentadas pelos os conhecimentos obtidos na convivência com os franceses, que

possibilitaram  estudos  e  reflexões  pelos  pensadores  militares  brasileiros  para

ajustes e inovações para o advento posterior de uma DMT genuinamente nacional. 

Pela ação direta da MMF, os instrutores franceses reformularam a doutrina

militar brasileira, fazendo um reexame dos conceitos básicos adotados pelo Exército,

criando novos regulamentos, organizando a instrução, os exercícios nas manobras,

e as grandes e pequenas unidades, conforme BELLINTANI (2009). 

Contribuíram  também  para  a  aquisição  de  novos  e  diferentes  materiais

bélicos, como carros peças e artilharia, aviões e outros armamentos GARCIA (2006),

o que permitiu o desenvolvimento de uma doutrina para o emprego desse material

bélico, como a Aviação Militar.



31

5.3.1 Conclusões parciais sobre a influência das missões militares francesas

junto ao Exército Brasileiro na Doutrina Militar Terrestre

Conclui-se, parcialmente, que missões militares francesas, no longo período

de  duração  no  Brasil,  foram as  primeiras  missões  militares  estrangeiras  para  o

Exército Brasileiro, considerada a concepção jurídica do contrato internacional entre

os Estados signatários, que corroborou de maneira robusta para a formulação de

uma  doutrina  militar  terrestre  mais  atualizada  para  a  época  de  sua  atuação,

agregando novos conhecimentos acerca de táticas e técnicas de preparo e emprego

militar terrestre. 

Pelo tempo de missões e áreas abarcadas, influenciaram a doutrina militar

terrestre sobremaneira, no sentido de fomentado a normatização, a reorganização, o

preparo e o emprego de novas técnicas, procedimentos e materiais de emprego

militar  em diversas áreas de atuação do Exército  Brasileiro,  como o trabalho de

Estado-Maior, ensino militar, emprego de Aviação Militar do Exército Brasileiro, da

Infantaria, da Cavalaria e outros. 

Corroborando  SANTANA (2019),  “a  DMT do  EB,  sob  influência  da  MMF,

apresentou significativa evolução nas décadas que antecederam a 2ª GM, sendo

foram implementadas alterações da estrutura organizacional”, colaborando para a

reorganização e reequipamento das Unidades Militares do Exército Brasileiro. As

mudanças ensejadas por essa Missão Militar foram pujantes, realizadas de maneira

institucionalizada,  servindo  de  base  para  mudanças  posteriores,  as  quais  são

percebidas até os dias de hoje, pela constante evolução da DMT.

5.4 MISSÃO MILITAR AMERICANA DE INSTRUÇÃO DE ARTILHARIA DE COSTA

(MIAC) DE 1934 A 1945

Na  década  de  1930,  havia  uma  discussão  acerca  de  qual  doutrina  seria

melhor  aplicável  à  defesa  da  costa  brasileira.  Alguns  militares  entendiam que  a

doutrina francesa não atendia à realidade brasileira,  devendo ser  adotada outra.

Nesse sentido, expõe FILHO (2019): 

A mudança da doutrina militar da artilharia de costa do Exército brasileiro,
das  diretrizes  da  escola  militar  francesa,  em curso  com  contratação  da
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Missão Militar  Francesa (1914-1945).  Para a  doutrina militar  do Exército
Norte  Americano,  efetivando  a  contratação  da  Missão  Militar  Norte-
Americana, em 1934. Foi norteada pelo Alto Comando do Exército brasileiro,
especificamente por alguns oficiais da arma de artilharia que retornam ao
Brasil após um curso avançado de artilharia de costa no Exército dos EUA e
passam defender que a doutrina militar Norte Americana para a Artilharia de
Costa Brasileira  é superior  a doutrina alemã e francesa. Existindo então
uma tensão entre oficiais da arma de artilharia, refletindo no alto comando
do Exército brasileiro e no Governo Vargas, na defesa da melhor doutrina
militar  para  o  Exército  Brasileiro  na  época.  Alguns  oficiais  defendem  a
doutrina militar  germânica,  outros defendem a manutenção das diretrizes
francesas e outros a norte-americana. Porém, Getúlio consegue manter sua
estratégia política de neutralidade optando por reestruturar a doutrina da
artilharia  de  costa  do  Exército  brasileiro  pela  Missão  Militar  Norte
Americana.

Dessa  forma,  em questões  de  defesa de Costa,  a  DMT aproximou-se da

doutrina  estadunidense,  o  que  ensejou  a  contratação  de  uma missão  militar  de

instrução.  Sobre  a  Missão  Militar  americana  de  instrução  de  Artilharia  de  Costa

(MIAC) de 1934 a 1945, explica ROGRIGUES (2018, p. 2-3):

No ano de 1934, foi contratada a Missão de Instrução de Artilharia de Costa
(MIAC). Sua atuação se deu primeiro na criação do Centro de Instrução de
Artilharia de Costa (CIAC), com sede na capital federal, no Forte da Vigia,
sendo que,  provisoriamente,  se  instalou  na Fortaleza  de  São João,  nas
dependências  do  2º  Grupo  de  Artilharia  de  Costa;  e  posteriormente,  na
Escola  Técnica do Exército  (ETE).  Começavam aí  os primeiros contatos
relevantes entre militares do Brasil e dos EUA. 
O contrato com a MIAC foi renovado, em 12 de novembro de 1936, para
cooperar com o Estado-Maior do Exército (EME) brasileiro, atuando com a
Inspetoria  de Defesa  de Costa,  e  com oficiais  do  Exército  brasileiro,  no
desenvolvimento e funcionamento do CIAC, além de superintender os seus
cursos e auxiliar a instrução. A missão tinha também a seu cargo, os cursos
de  Fortificação  Permanente  e  Guerra  Química,  na  ETE,  onde  deveria
auxiliar as respectivas instruções. A Inspetoria da Defesa de Costa procurou
uniformizar a instrução dessa especialidade da Artilharia em todo o Brasil. 
Em 1936, o CIAC foi considerado pelo Alto Comando da Artilharia e pelo
próprio Ministro da Guerra, General de Divisão João Gomes Ribeiro Filho,
fonte  irradiadora  dos  modernos  conhecimentos,  condição  obtida  com  a
contratação  da  MIAC.  No  relatório  do  Ministério  da  Guerra  de  1936,
observa-se  a  admiração  do  relator  com  os  resultados  obtidos  e  o
desempenho da MIAC no ano de 1935, no que diz respeito à transmissão
de conhecimentos profissionais e ao fortalecimento dos laços de amizade
entre os militares dos dois países. 

Dessa forma, a missão militar americana de instrução de Artilharia de Costa

(MIAC) de 1934 a 1945 teve fundamental importância para o desenvolvimento de

uma doutrina de emprego de Artilharia de Costa diferente à que se era estudada nas

décadas anteriores, décadas de 1900 a 1920. Adotaram-se novos conceitos, mais

próximos  à  Doutrina  Militar  Terrestre  estadunidense,  afastando-se  dos  preceitos

alemães e franceses, mais arraigados anteriormente.
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5.4.1 Conclusões parciais sobre a influência da missão militar americana de

instrução de artilharia de costa na Doutrina Militar Terrestre

Conclui-se,  parcialmente,  que,  corroborando  o  que  explica  ROGRIGUES

(2018, p.1) que, com o funcionamento dessa missão militar americana na cidade do

Rio de Janeiro- RJ, aos poucos se foi substituindo o pensamento doutrinário alemão

e  o  francês,  pelo  pensamento  estadunidense,  até  a  consolidação  deste

posicionamento doutrinário. Adotaram-se novos conceitos, mais próximos à Doutrina

Militar  Terrestre  estadunidense,  afastando-se dos preceitos alemães e franceses,

mais arraigados anteriormente.  

Por  conseguinte,  a  missão  militar  americana  de instrução  de Artilharia  de

Costa (MIAC) de 1934 a 1945 teve fundamental importância para o desenvolvimento

e evolução da Doutrina Militar Terrestre, no sentido de elaboração e reformulação de

uma doutrina de emprego de Artilharia de Costa diferente à que se era estudada nas

décadas anteriores,  décadas de 1900 a 1920,  o  que contribuiu  para a evolução

doutrinária de emprego de Artilharia na primeira metade do século XX.

6.  A EVOLUÇÃO PARA A CONSOLIDAÇÃO DE UMA DOUTRINA MILITAR

TERRESTRE AUTÓCTONE BRASILEIRA

O caminho para o advento de uma DMT nacional perpassou a participação

brasileira  na  Segunda  Guerra  Mundial.  Mesmo  com  a  aproximação  brasileira

pendendo para a doutrina militar dos EUA, os conhecimentos adquiridos pela MMF

foram  de  grande  importância  para  uma  melhor  adaptação  às  novas  técnicas  e

materiais empregados nesse conflito mundial.

Sobre esse período da história militar, RODRIGUES (2014) esclarece que:

Para os oficiais do Estado-Maior do Exército, ao final da participação do
Brasil  na Segunda Guerra  Mundial  ao lado do Exército  norte-americano,
mostrou  a  necessidade  de  profunda  reorganização  e  modernização  do
Exército.  As  considerações  finais  do  Relatório  Anual  do  EME,  de  1945,
estabelecem  um  grito  de  alerta  para  essas  modificações,  inclusive
enfatizando para o fato da necessidade de se adotar  a organização e a
doutrina militar americana, baseada na motomecanização, para tanto, ainda
esperava-se o auxílio dos Estados Unidos da América.
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Por  motivos estratégicos advindos da alta  política  nacional  de meados do

século  XX,  a  DMT  brasileira  se  aproximou  da  doutrina  estadunidense,  sendo

apoiada pelo Acordo de Assistência Militar entre a República dos Estados Unidos do

Brasil e os Estados Unidos da América de 1952, entre Brasil e Estados Unidos, com

o objetivo de garantir a defesa do hemisfério ocidental. Por esse acordo, segundo a

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, “estabeleceu-se basicamente o fornecimento de

material  norte-americano  para  o  Exército  brasileiro  em  troca  de  minerais

estratégicos”.

Esse  alinhamento  doutrinário  permitiu  a  adoção  e  o  emprego  de  material

bélico  dos  EUA.  Com a  denunciação  desse  Acordo  em 1977,  pelo  governo  do

presidente Ernesto Geisel, foi dado o primeiro passo expressivo para a consecução

de uma DMT efetivamente autóctone.

6.1 A CONSOLIDAÇÃO DE UMA DOUTRINA MILITAR TERRESTRE AUTÓCTONE

BRASILEIRA

A busca  pela  modernização  de  uma  base  doutrinária  é  uma  constante.

Associadas  às  missões  militares  apresentadas,  a  participação  brasileira  na  2ª

Guerra Mundial, mesmo fora do escopo do presente trabalho, foi uma importante

fonte de mudança doutrinária, aproximando a DMT com a dos EUA. Os conceitos

aplicados  à  Força  Terrestre  eram muito  dependentes  de  doutrinas  estrangeiras,

como as germânicas, francesas ou mesmo estadunidenses.

Nas décadas de 1970 e 1980, vários fatores internos e externos demandaram

uma  melhor  adaptação  doutrinária  militar  terrestre  ao  contexto  que  à  época  se

apresentava, de Guerra Fria, de relativo distanciamento diplomático entre Brasil e

Estados Unidos,  além de um elevado crescimento e modernização da economia

brasileira.  O Brasil  passou por um expressivo processo de modernização de seu

parque industrial, seguindo nesse movimento a indústria nacional de defesa. Tal fato

possibilitou  o  fomento  de  uma  doutrina  autóctone.  Nesse  sentido,  esclarece

ARAKAKI (2015): 

O  desenvolvimento  de  uma  doutrina  genuinamente  brasileira  foi
impulsionado,  entre  outros:  por  um  surto  de  crescimento  do  País  que
possibilitou  o  surgimento  de  indústrias  bélicas  aptas  ao  atendimento  da
demanda interna;  por  um sentimento  inovador  decorrente  do espírito  de
modernização  administrativa  que  permeava  o  País;  pelo  término  da  já
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claudicante influência americana, consolidado pela denúncia do Acordo de
Assistência  Militar,  em 1977,  e  que  vigorava  já  há  quinze  anos;  e  pela
crescente agitação interna estimulada pela denominada “Guerra Fria”, que
exigia novas concepções operacionais.
Assim,  para  combater  a  crescente  agitação  e  as  guerrilhas  provocadas
pelos movimentos revolucionários, os primeiros estudos foram realizados e
as concepções doutrinárias adotadas com base nas guerras insurrecionais
travadas pelos franceses na Indochina (contraguerrilha rural) e na Argélia
(contraguerrilha  urbana).  Foi  um  período  pródigo  em  ensinamentos
doutrinários,  inicialmente  fundamentadas  em  concepções  estrangeiras  e
sedimentadas ao longo das operações por meio de concepções próprias,
inovadoras e eficazes.

Esse período de modernização industrial permitiu que se consubstanciasse

uma iniciativa doutrinária própria,  melhor adaptadas às realidades nacionais,  não

mais sendo unicamente norteadas por uma DMT estrangeira.  Ocorre que, com o

passar  do  tempo,  com  novas  demandas  internas  e  externas  e  com  o

desenvolvimento  de  novas  capacidades  militares  nacionais,  vislumbrou-se  a

necessidade  de  uma  nova  reorganização  da  Força  Terrestre.  Tal  fato  ocorreu

especificamente na década de 1970. Nesse sentido, explica ARAKAKI (2015, p.41)

que: 

Deve ser destacada nesse interlúdio a significante reorganização da Força
realizada em 1972, com a introdução das Brigadas como Grandes Unidades
para atuar, de início, independentemente, por contar com os elementos de
combate e os apoios necessários. 
Tal  reestruturação  substituiu  aquela  oriunda,  ainda,  da  Segunda  Guerra
Mundial.  Tal  preocupação  com uma doutrina  autóctone  culminou  com o
lançamento  pelo  EME,  em  1978,  das  Bases  para  a  Reformulação  da
Doutrina  Militar  Brasileira,  que  apresentava  uma  nova  metodologia  de
planejamento,  possibilitando  uma  aceleração  no  desenvolvimento
doutrinário. 

Os anos seguintes foram de evolução e normatização doutrinária. Na década

de 1980, a implantação do Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx), com sua

visão e seus métodos de planejamento para o EB e da edição pelo Estado Maior do

Exército das IG 20-13 Instruções Gerais para a Organização e Funcionamento do

Sistema  de  Doutrina  Básica  de  Emprego  da  Força  Terrestre  (SIDOBE),  marco

importante  por  sistematizar  os  procedimentos  para  o  desenvolvimento  da  DMT,

conforme ARAKAKI (2015, 42):

A década de 1990 persistiu  com a evolução da doutrina militar  terrestre
brasileira, com a edição da Diretriz para o Sistema de Doutrina de Preparo e
Emprego da Força Terrestre, que acabou sendo substituída pelas IG 20-13
Instruções  Gerais  para  a  Organização  e  Funcionamento  do  Sistema  de
Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT). 

Sobre esse período, esclarece ARAKAKI (2015, p. 43):
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 Em relação às concepções doutrinárias, constitui-se em ponto de inflexão a
adoção das Bases para a Modernização da Doutrina de Emprego da Força
Terrestre, consubstanciadas nas IP 100-1 “Doutrina DELTA”, de 1996, para
o combate  convencional;  as  IP 100-2  “Doutrina  ALFA”,  de 1997,  para  a
Defesa Interna; e as IP 100-3 “Doutrina GAMA”, também de 1997, voltada
para a área estratégica da Amazônia, e suas variantes “C” (convencional, de
curta  duração)  e  “R”  (não  convencional,  de  longa  duração).  Essas
publicações constituíram-se em polos de disseminação de novas táticas,
técnicas e procedimentos, exigindo esforço, criatividade e ousadia de todos
os órgãos do EB para a adequação aos preceitos modernizantes. 

E  nesse  esforço  pelo  tempo,  persistiu  o  Exército  Brasileiro  em  dar

continuidade  ao  seu  esforço  incessante  de  evolução  de  sua  base  doutrina,

reorganizando-se e editando técnicas e táticas de emprego da Força Terrestre. É um

processo contínuo que demanda um esforço de várias gerações de militares para

que a nação brasileira tenha um Exército Brasileiro atuante e modernizado, com

uma DMT atual e autônoma. 

6.1.1 Conclusões parciais sobre a evolução para a consolidação de uma DMT

autóctone brasileira 

Conclui-se, parcialmente, que o Estado Maior do Exército exerceu importante

papel  para  a  consolidação de uma doutrina  militar  terrestre  autóctone brasileira,

adaptada à realidade do Exército Brasileiro, vocacionada para atender as demandas

da  sociedade  brasileira,  sem,  no  entanto,  buscar  novidades  para  essa  doutrina

produzida,  seja  por  capacitação  de  militares  em  curso  em  Exército  de  nações

amigas, seja pela edição/revisão dos diversos manuais.

Perpassou  pela  influência  dos  EUA no  período  de  pós  2ª  Guerra,  com a

vigência  do  acordo  Militar  Brasil  EUA,  oportunidade  na  qual  a  doutrina  militar

terrestre dos EUA foi amplamente absorvida e adaptada à DMT nacional, 

ARAKAKI  (2015)  destaca  que  essa  evolução  da  DMT  foi  um  processo

contínuo  e  teve  como  principal  órgão  direcionador  de  ação  o  EME.  Tal  fato  foi

materializado pela edição, inicial, em 1987, das IG 20-13 Instruções Gerais para a

Organização e Funcionamento do Sistema de Doutrina Básica de Emprego da Força

Terrestre  (SIDOBE),  significativo  marco  para  que  se  sistematizasse  os

procedimentos para o desenvolvimento da DMT. O referido autor continua expondo

que em 1992, entra em vigo, o “Doutrinão”, que consolidava, em um volume, as
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informações sistematizadas do SIPLEx e do SIDOBE, abrangendo as concepções

relativas à doutrina nos respectivos níveis e a metodologia para a sua organização e

desenvolvimento.

7. CONCLUSÃO   

A pesquisa bibliográfica nos acervos das bibliotecas de estabelecimentos de

ensino superior do Exército Brasileiro, como na ECEME e na ESAO, bem como na

rede  mundial  de  computadores  (internet),  realizada  em  livros,  manuais,

regulamentos,  revistas  especializadas,  artigos  científicos,  monografias,  teses  e

dissertações mostrou a realidade do Exército Brasileiro no início do século XX. O

Exército Brasileiro foi instado a cumprir seu dever legal e colocar um fim revoltas

armadas que ocorriam nos rincões do Brasil. 

Nesse  interim,  devido  à  utilização  de  processos  e  procedimentos

desatualizados,  ainda  da  Guerra  da  Tríplice  Aliança,  seus  quadros,  efetivos  e

materiais mostraram-se não tão preparados frente à essas tarefas de resolução de

conflitos armados, o que fomentou a necessidade imperiosa de uma modernização

da doutrina militar terrestre e de materiais de emprego militar. Para  atender  à

essa demanda, os Comandantes Militares do Exército e Ministros da Guerras das

duas primeiras décadas do século XX discutiam a necessária contratação de uma

missão militar de instrução junto à alguma potência militar desse período da história,

para  aquisição  de  novas  capacidades  miliares  e  materiais.  Nesse  contexto,  os

interesses pela contratação de uma missão militar pelos brasileiros eram objetivados

à Alemanha e à França, o que ensejou, por exemplo, a inciativa da missão Jovens

Turcos  e  a  MMF,  posteriormente,  para  consubstanciar  a  evolução  doutrinária  e

organizacional  do  Exército  Brasileiro  e  superar  os  processos  e  procedimentos

decorrentes ainda da Guerra da Tríplice Aliança.

As  áreas  de busca de  novas  técnicas  foram abrangentes.  Pela  busca de

modernização e contratação de missões militares de instrução, vários campos de

atuação  foram  abarcados  pela  modernização  fomentadas  pelas  instruções  e

conhecimentos ensinados por militares estrangeiros, austríacos, alemães, franceses

e estadunidenses. Respeitados os objetivos de contratação de cada missão militar
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de  instrução,  foram  trabalhados  diversos  setores  militares  que  possibilitaram  o

desenvolvimento de novas capacidades militares. 

No  que  se  refere  ao  ensino  militar,  as  missões  militares  de  instrução

influenciaram sobremaneira as diversas Escolas Militares. Destaca-se a atuação da

missão  militar  Austríaca,  no  Instituto  Geográfico  Militar,  transmitindo  novos

conhecimentos cartográficos; da Missão Jovens Turcos, profissionalizando o ensino

militar de sargentos e soldados; e a mais robusta, da MMF, que exerceu influência

direta em diversas em várias turmas de formação, especialização e aperfeiçoamento

nas Escolas como a Escola de Aviação Militar e a EsAO além da própria ECEME,

com a modificação de análise de problemas militares e reformulação de metodologia

de trabalho de Estado-Maior.

Quanto à produção de doutrina e edição de manuais, a influência das missões

militares foi  perceptível  pela produção de manuais imediatamente posteriores, ou

mesmo  durante,  à  essas  missões.  Salienta-se  o  esforço  de  início  de  produção

doutrinária que começou com a iniciativa individual dos Jovens Turcos, com suas

traduções  de  manuais  alemães  realizadas  pelos  próprios  estagiários,  como  o

Regulamento de Gymnastica para a Infantaria e Tropas a Pé, 1913, tradução de

Bertholdo Klinger e Leitão de Carvalho; e a efetiva produção doutrinária Institucional

característica da Missão Militar Francesa, com a redação de novos regulamentos e

manuais de campanha.

Quanto à reorganização e modernização do Exército Brasileiro, a MMF teve

robusta  influência  na  evolução  da  DMT.  Por  intermédio  dos  conhecimentos

adquiridos junta aos instrutores franceses, foram realizadas profundas modificações

estruturais na concepção estratégica elaborada pelo EME; na forma de emprego do

Exército, com a reformulação de emprego de Grandes Unidades e Unidades, além

do emprego operacional das diferentes Armas, como a Aviação Militar; na aquisição

de  novos  materiais  bélicos  franceses;  na  aquisição  de  novas  técnicas  e

procedimentos de emprego de Tropa e de material bélico.

Desta feita, a  influência das missões militares estrangeiras na evolução da

Doutrina Militar Terrestre nos séculos XX e XXI foi grande. Através de todas essas

ações  e  iniciativas  descritas,  pessoais  ou  institucionais,  foram  evidenciados

verdadeiros saltos na evolução doutrinária o que influenciou na modernização, na

organização,  no  preparo  e  emprego  da  Força  Terrestre.  Cada  uma  teve  sua

influência para a concepção de uma DMT autóctone brasileira no século XX e XXI.
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Elas foram basilares para a consolidação da DMT autóctone, atual, dinâmica,

com  possibilidade  de  ser  constantemente  atualizada,  pela  aquisição  de  novas

capacidades  militares,  para  fazer  frente  às  constantes  demandas  do  Estado

brasileiro,  às  evoluções  tecnológicas  de  materiais  e  técnicas,  objetivando  ao

cumprimento das missões constitucionais do EB.
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