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RESUMO 

 

A Missão Militar Francesa (MMF) constitui-se em ponto crucial de mudança, 
modernização e inovação da instrução militar no Exército Brasileiro (EB). No 
descortinar do século XX, a comunidade internacional acompanhou as 
inovações bélicas reveladas pelos exércitos europeus que combateram durante 
a 1ª Guerra Mundial, o que reacendeu no seio de lideranças políticas e militares 
brasileiras o debate, que perdurava desde a proclamação da República 
Federativa do Brasil,  acerca da falta de preparo da Força Terrestre (F Ter) para 
a defesa dos interesses nacionais. Os militares, através de reformas 
estruturantes, vinham buscando modernizar o EB, mas era perceptível a falta de 
uma eficiente sistematização de procedimentos, o que acabava dificultando a 
consecução de seus objetivos. Este anseio modernizante mexeu com as 
estruturas governamentais vigentes, pois parlamentares pertencentes às 
oligarquias dominantes se viram ameaçados com a proeminência dos militares 
no cenário político nacional, se mostrando contrários às obsessões patrióticas 
destes. Superadas as divergências de interesses internos, o país finalmente 
pode contar, no período compreendido entre os anos de 1920 a 1940, com a 
presença de militares estrangeiros à frente do ensino bélico do EB. Os 
integrantes da MMF fizeram parte de contratos temporários entre Brasil e França, 
que foram sendo renovados, fruto das necessidades existentes. Sua inserção 
nos principais estabelecimentos de ensino militar da época, culminou com a 
atualização de todo o ensino militar vigente, pois os novos instrutores trouxeram 
do Velho Mundo, experiências e doutrinas acumuladas dos combates reais 
vivenciados. Novas metodologias de ensino foram inseridas nas Escolas 
Militares. As manobras escolares no terreno, avaliações escritas e trabalhos em 
grupos com oficiais de diferentes armas são alguns exemplos de práticas 
utilizadas nas instruções. Algumas dessas práticas, apesar do tempo 
transcorrido, continuam a existir, mostrando como a influência francesa 
permaneceu no cotidiano escolar da caserna. Suas origens e influências, 
entretanto, são pouco conhecidas por uma grande parcela dos profissionais 
militares da F Ter.    
 

 

Palavras-Chave: Missão Militar Francesa, Força Terrestre, Exército Brasileiro. 

  



 
 

RESUMEN 

 

La Misión Militar Francesa (MMF) es un punto crucial de cambio, modernización 
e innovación en la instrucción militar en el Ejército Brasileño (EB). A medida que 

se desarrolló el siglo XX, la comunidad internacional siguió las innovaciones 
bélicas reveladas por los ejércitos europeos que lucharon durante la Primera 
Guerra Mundial, que reavivó el debate que había durado desde la proclamación 
de la República Federativa de Brasil, dentro de los líderes políticos y militares 
brasileños sobre la falta de preparación de la Fuerza Terrestre (F Ter) para 
defender los intereses nacionales. Los militares, a través de reformas 
estructurales, habían estado tratando de modernizar el EB, pero se notó la falta 
de una sistematización eficiente de los procedimientos, lo que terminó 
dificultando el logro de sus objetivos. Este anhelo modernizador afectó las 
estructuras gubernamentales actuales, ya que los parlamentarios pertenecientes 
a las oligarquías dominantes se vieron amenazados por la prominencia militar en 
la escena política nacional, demostrando ser contrarios a sus obsesiones 
patrióticas. Una vez superadas las divergencias de los intereses internos, el país 
finalmente pudo contar, en el período comprendido entre 1920 y 1940, con la 
presencia de personal militar extranjero a cargo de la enseñanza militar de EB. 
Los miembros de la MMF formaban parte de contratos temporales entre Brasil y 
Francia, que se renovaban como resultado de las necesidades existentes. Su 
inserción en los principales establecimientos de educación militar de la época 
culminó con la actualización de toda la educación militar actual, ya que los 
nuevos instructores traídos del Viejo Mundo acumularon experiencias y doctrinas 
del combate real experimentado. Se introdujeron nuevas metodologías de 
enseñanza en las Escuelas Militares. Las maniobras escolares en el campo, las 
evaluaciones escritas y el trabajo en grupo con oficiales de diferentes armas son 
algunos ejemplos de prácticas utilizadas en las instrucciones. Algunas de estas 
prácticas, a pesar del tiempo transcurrido, continúan existiendo, mostrando cómo 
la influencia francesa se mantuvo en la vida diaria de la escuela. Sin embargo, 
sus orígenes e influencias son poco conocidos por una gran parte del personal 
militar de la F Ter. 
 

 

Palabras Clave: Misión Militar Francesa, Fuerza Terrestre, Ejército Brasileño. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Missão de Instrução é organizada em país por solicitação de outro para 
nesse último e mediante um acordo ou contrato firmado entre os dois 
governos prestar assistência e transmitir ensinamentos visando, por meio de 
organização adequada, doutrina conveniente e eficiente preparo, tudo 
devidamente adaptado às finalidades conjunturais e aos recursos 
disponíveis, tornar o mais objetivo possível o organismo bélico do país 
assistido. (MALAN, 2018, p. 30). 

  O presente trabalho pretende estabelecer uma conexão entre a atuação da 

Missão Militar Francesa de Instrução junto ao Exército Brasileiro e a evolução da 

Doutrina Militar Terrestre brasileira. 

A Doutrina Militar Terrestre (DMT) é o conjunto de valores, fundamentos, 
conceitos, concepções, táticas, técnicas, normas e procedimentos da F Ter, 
estabelecidos com a finalidade de orientar a Força no preparo de seus meios, 
considerando o modo de emprego mais provável, em operações singulares e 
conjuntas. (EB20-MF-10.102, 2019, p. 1-2). 

  O Exército Brasileiro entre 1919 e 1940 vivenciou um período de mudanças, 

tendo sua doutrina de emprego influenciada por uma missão militar estrangeira, que 

foi contratada para modernizar as estruturas da Força Terrestre, acerca de sua 

operacionalidade, métodos empregados, táticas de combate e os meios de que 

dispunha para se contrapor às ameaças externas, visando melhorar o profissionalismo 

de seus quadros, bem como o resguardo permanente dos interesses nacionais e a 

defesa da Pátria. 

O Exército não obtinha apoio para satisfazer às suas necessidades mínimas, 
ligadas ao cumprimento das suas missões legais, o que, todavia, lhe era 
cobrado. Os militares sentiam-se maltratados e, de certo modo, socialmente 
discriminados. E, ainda pior, não encontravam motivação para o exercício das 
suas tarefas específicas, já que de tudo careciam para realizá-las. (BASTOS 
FILHO, 1994, p. 1). 

  Os antecedentes da contratação desta missão militar estrangeira para 

modernizar o Exército Brasileiro foram marcados por divergências de opiniões entre 

parlamentares e militares, quanto à sua nacionalidade e constitucionalidade. Vindo o 

governo brasileiro a identificar a França, como sendo a nação cujos requisitos 

atenderiam em melhores condições aos anseios pátrios. 

O debate em torno de criar-se no Brasil uma missão militar de instrução, 
composta de estrangeiros, foi intenso nos anos de 1917 e 1918. A missão 
teria por finalidade promover a reorganização do Exército Brasileiro, dando-
lhe um confiável grau de operacionalidade, compatível com os padrões e 
recursos gerados ao longo da Primeira Guerra Mundial. (BASTOS FILHO, 
1994, p. 3). 

  A atuação da Missão Militar Francesa de Instrução junto ao Exército Brasileiro 

buscou num primeiro momento mapear as deficiências existentes na Força Terrestre 
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e, posteriormente, iniciou seus trabalhos nas Escolas Militares visando penetrar em 

suas estruturas de maneira permanente. Os mestres franceses trouxeram inovações, 

particularmente, nos setores da instrução militar e ensino prático, que proporcionaram 

significativa modernização no Exército Brasileiro. 

Sob direção e supervisão dos oficiais franceses, deu-se uma revolução no 
ensino militar e na administração do Exército, com clara repercussão, em 
curto prazo, na instrução nos quartéis – quadros e tropa – e nos exercícios 
em campanha, que evoluíram da limitada ordem dispersa e das posições 
estáticas para manobras mais objetivas, com ênfase no fogo e no movimento, 
no emprego mais vantajoso do material bélico e no funcionamento dos apoios 
e serviços. Nossos militares passaram a fazer estudos de situação, numa 
sequência lógica, em que a análise cartesiana conduzia à escolha da melhor 
linha de ação, base das ordens de operações. Aprenderam, de tanto que 
ouviram e treinaram, toda a sistemática da ação de comando, desde a 
apreensão da missão até a tomada de decisão – síntese da arte de comandar, 
que os franceses gostavam de sublimar. (BASTOS FILHO, 1994, p. 5). 

  Devido a ingerência da Missão Militar Francesa, atuando nas estruturas da 

Força Terrestre, houve evolução na Doutrina Militar Terrestre brasileira, pois foram 

incorporados diversos conceitos, princípios, normas e procedimentos que passaram 

a fazer parte da formação, aperfeiçoamento e especialização dos militares, 

transformando-os em profissionais nos assuntos de Defesa Nacional. 

Ao reformular a nossa doutrina, incipiente, mas com tonalidades mistas, 
desde conceitos ultrapassados até noções germânicas sobre a matéria, a 
Missão se viu na obrigação de colocar em dia os nossos regulamentos, 
modificando uns, traduzindo e adaptando alguns e conservando 
temporariamente ou substituindo integralmente outros. (MALAN, 2018, p. 
224).  

  A evolução da Doutrina Militar Terrestre brasileira estava estagnada, desde 

que o Exército Brasileiro saiu vitorioso da Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), pois 

sua ascensão pós-conflito, fora encarada pelo Governo Imperial como uma “ameaça”, 

tendo como consequência a redução considerável de seus efetivos militares e 

recursos orçamentários, o que ocasionou diversos prejuízos ao adestramento de suas 

frações e trouxe reflexos ao preparo da Força Terrestre. 

O desgaste da Monarquia, ao enfrentar problemas econômicos internos 
praticamente insolúveis desde que tinha optado pelo liberalismo social, não 
permitia incentivo ao fortalecimento dos que polarizavam descontentamentos 
ou eram cortejados para transformar o regime. (MALAN, 2018, p. 50).  

  As dificuldades enfrentadas pelo Exército Brasileiro nas campanhas de 

Canudos (1896-1897) revelaram suas deficiências de organização e preparo, 

demonstrando sua precária operacionalidade, o que reacendeu no seio da Força 

Terrestre os ímpetos modernizantes iniciados com as várias tentativas de reforma de 
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seu sistema de ensino militar, que objetivavam tornar a formação de seus efetivos 

profissionais menos teórica e com viés prático. 

[...] o despreparo real do oficial combatente, construiu uma grande desilusão 
que, em verdade, apenas desaguava na Escola de Formação de Oficiais. 
Essa frustração começou desde os cortes orçamentários pós-campanha do 
Paraguai, mas se consolidou completamente com as imensas dificuldades 
que o Exército teve para “domar” Canudos. Essa evidência instalou em todos 
os oficiais que demostravam “aptidão para o Alto-Comando” sérias dúvidas 
sobre nossas possibilidades reais de contar com um Exército moderno e forte, 
comandado por uma oficialidade profissionalmente competente. (TREVISAN, 
2011, p. 52). 

  Os horrores revelados ao mundo como consequência do emprego dos novos 

aparatos bélicos que foram inseridos nos combates durante a 1ª Guerra Mundial 

(1914-1918), também sensibilizaram a sociedade brasileira, que passou a ver com 

descrença a operacionalidade do Exército Brasileiro, em relação ao cumprimento de 

sua missão constitucional. Naquela ocasião ficava evidente o descompasso de táticas, 

técnicas e meios utilizados em combate pelos exércitos europeus, quando 

comparados aos empregados pela Força Terrestre. 

A desorganização quanto ao material, insuficiente e incapaz; desorganização 
quanto à instrução ou formação moral e técnica da tropa, supinamente 
teórica, inábil também de formar o profissional; desorganização moral, 
sobretudo, porque, revelando de um lado a desorganização material e de 
outro a intelectual, naturalmente o ânimo da tropa não podia ser na guerra 
aquilo que é preciso que seja: confiança dos soldados no chefe e dos chefes 
nos soldados e, também, confiança dos homens que se batem, nas armas de 
que dispõem. (BASTOS FILHO, 1994, p. 23).  

  Diante deste cenário, as divergências apresentadas anteriormente entre civis 

e militares cederam espaço ao consenso, pois ambos apontavam para a carência de 

recursos, como prejudicial ao preparo da Força Terrestre. 

  A voz ativa dos oficiais brasileiros que estagiaram no Exército alemão, os 

chamados “jovens turcos” também contribuiu com os debates. Entretanto, eram 

partidários de que fosse contratada uma missão militar de origem alemã para 

modernizar o Exército Brasileiro, inclusive fomentando discussões através da 

veiculação da revista A Defesa Nacional, um importante periódico que buscava 

contribuir com a formação técnica e profissional do oficialato brasileiro, apresentando 

temas relevantes sobre a necessidade de melhor preparar e aparelhar a Força 

Terrestre. 

Era um profundo autóctone, formado de oficiais selecionados, alguns 
motivados por ensinamentos germânicos, mas todos pioneiros e arautos da 
profunda modificação que viria a sofrer o exército nacional. (MALAN, 2018, p. 
40). 
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  Com a derrota alemã em 1918, não restaram dúvidas ao Brasil sobre qual 

país contratar para modernizar seu Exército. Abrindo espaço para a efetivação e a 

vinda da Missão Militar Francesa de Instrução para auxiliar na modernização do 

Exército Brasileiro, cujas renovações se fizeram necessárias, até que a Força 

Terrestre pudesse caminhar com as próprias pernas. 

  Houve maior ênfase na realização de exercícios no terreno, manobras e 

simulações, tudo com o objetivo de resgatar a operacionalidade e a eficiência da Força 

Terrestre, que resultaram numa melhor formação profissional dos militares e 

proporcionaram a criação de um corpo de doutrina militar para o Exército Brasileiro. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

  O Exército Brasileiro obteve grande expressividade em âmbito nacional ao 

sair vitorioso da Guerra da Tríplice Aliança, entretanto, a desastrosa política de 

desmobilização implementada pelo governo Imperial, que reduziu seus efetivos e 

recursos, prejudicou a manutenção de sua operacionalidade, o que trouxe graves 

reflexos para o preparo da Força Terrestre. 

Sem armamento, sem munição, sem chefes, sem ordem, sem disciplina, sem 
um serviço sanitário que possa eficazmente socorrer os feridos, como exigir 
de um exército que se bata com coragem e galhardia? (BASTOS FILHO, 
1994, p. 29). 

  Ao ser empregado nas campanhas de Canudos, o Exército Brasileiro teve 

colocada à prova sua eficiência, e nesta ocasião foram reveladas suas deficiências 

quanto ao preparo profissional de seus quadros, pois somente após quatro 

desastrosas expedições é que pôde debelar um bando de jagunços “organizados”. 

Concentrar tropas que praticamente representavam todo o efetivo nacional 
conscrito para enfrentar um inimigo de que sequer conhecia o número 
aproximado só foi possível porque uma histeria antirrepublicana, 
notadamente depois da morte do coronel Moreira César, tomou conta da 
lucidez de uma decisão eminentemente militar. Esse ponto é essencial para 
se compreender todo o caos que cercou a “vitória desastrada” de Canudos; 
o espaço da racionalidade, típico de uma decisão militar, foi ocupado por 
explosões emocionais que nem mesmo se podem definir como, de todo, 
políticas. O Exército “científico” não dava um bom primeiro passo. 
(TREVISAN, 2011, p. 77). 

  Somente por influência da 1ª Guerra Mundial e suas repercussões de toda 

ordem, é que a necessidade de contratar uma missão militar estrangeira para 

modernizar a Força Terrestre virou tema central dos debates nacionais, culminando 
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por fim com a contratação em 1919, de uma Missão Militar Francesa para modernizar 

o Exército Brasileiro. 

  Com o término da Missão Militar Francesa, o Exército Brasileiro mostrou-se 

uma instituição mais moderna e desenvolvida, principalmente, através do 

profissionalismo e entusiasmo revelados pelos oficiais franceses que por aqui 

atuaram, reorganizando suas estruturas desde os bancos escolares, o que 

proporcionou a reformulação de sua Doutrina Militar. 

  Diante dessas afirmações, observa-se que os ensinamentos da Missão Militar 

Francesa transmitidos ao Exército Brasileiro foram fundamentais para o seu processo 

de modernização e contribuíram para a melhoria de seu preparo e emprego, 

entretanto, qual sua influência na evolução da Doutrina Militar Terrestre brasileira? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

A declaração do objetivo é a parte mais importante de todo o estudo, e precisa 
ser apresentada de maneira clara e específica. Além disso, ele ressalta que 
devido a essa importância, a declaração desse propósito deve ser 
estabelecida de forma separada de outros aspectos do estudo, sendo 
estruturada num tópico exclusivo. (CRESWELL, 2010, p. 12). 

  Desta forma, este trabalho apresenta a seguir, o objetivo geral e seus 

objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

  Este trabalho apresenta a influência da Missão Militar Francesa de Instrução 

na evolução da Doutrina Militar Terrestre brasileira. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

  a) Identificar como estava o preparo do Exército Brasileiro nos anos iniciais da 

República Federativa do Brasil. 

  b) Apresentar os motivos que levaram o Governo brasileiro a optar pela 

contratação de uma missão militar de origem francesa para modernizar seu Exército. 

  c) Identificar por onde começou a inserção da Missão Militar Francesa de 

Instrução no Exército Brasileiro. 
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  d) Apresentar como foi ocorrendo a modernização do Exército Brasileiro 

através do trabalho desenvolvido pela Missão Militar Francesa. 

  e) Apresentar os impactos causados no Exército Brasileiro por meio das 

inserções doutrinárias implementadas pela Missão Militar Francesa. 

  f) Apresentar a evolução da Doutrina Militar Terrestre brasileira ao término da 

Missão Militar Francesa de Instrução junto ao Exército Brasileiro. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

  O presente trabalho está limitado ao território brasileiro no início do século XX, 

particularmente acerca de como se encontrava o preparo técnico profissional do 

Exército Brasileiro antes da contratação da Missão Militar Francesa pelo Brasil em 

1919, e se estende por todo o seu período de duração até 1940, abordando como os 

ensinamentos ministrados nas Escolas Militares serviram para o aprimoramento 

profissional de seus quadros e para a modernização dos processos necessários à 

orientação do preparo e emprego da Força Terrestre, inclusive com a proposta de 

criação de novas estruturas educacionais e operacionais para a reorganização do 

Exército Brasileiro. Desta feita, o estudo aborda as fases da Missão Militar Francesa 

de Instrução junto ao Exército Brasileiro e sua influência para a evolução da Doutrina 

Militar Terrestre brasileira. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

  A Constituição Federal (BRASIL, 1891, Art 14), estabelecia que “as forças de 

terra e de mar são instituições nacionais permanentes, destinadas à defesa da Pátria 

no exterior e à manutenção das leis no interior”. 

  Quanto à segurança interna e à manutenção das leis no interior, havia certa 

tranquilidade no Exército Brasileiro, pois apesar dos óbices enfrentados em algumas 

campanhas internas, a Instituição não vislumbrava ameaças de âmbito nacional que 

pudessem subjugar sua capacidade operativa. Mesma percepção se tinha quanto a 

possíveis ameaças vindas de seu entorno estratégico. 

  Entretanto, para um Exército que se encontrava desorganizado, com 

deficiência de efetivos, munições, fardamentos, equipamentos, recursos de 

transporte, entre outros meios essenciais para o cumprimento de suas missões, era 
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primordial que sua capacidade operativa fosse restaurada, pois as demonstrações 

bélicas dos exércitos europeus por ocasião da 1ª Guerra Mundial deixavam claro que 

dificilmente a Força Terrestre brasileira seria capaz de se contrapor a uma ameaça 

proveniente do Velho Continente. 

  A despeito das divergências entre civis e militares sobre a nacionalidade da 

missão militar estrangeira que poderia instruir o Exército Brasileiro, entre os militares 

o que mais importava era a possibilidade de recuperar a operacionalidade da Força 

Terrestre, visto que, desde o fim da Guerra da Tríplice Aliança, seu preparo estava 

deficiente. 

  Tal necessidade ganhou eco e chegou no Alto Comando do Exército, que 

passou a veicular junto aos parlamentares, sobre a necessidade da contratação de 

uma missão militar estrangeira que pudesse modernizar a instrução do Exército 

Brasileiro e reorganizá-lo, visando garantir a soberania nacional e a defesa da Pátria 

no exterior se preciso fosse. 

O despreparo do Exército Brasileiro era evidente, ao ponto de parlamentares 
como o deputado Maurício de Lacerda, defenderem a vinda de uma missão 
militar estrangeira de instrução para modernizar a Força Terrestre. (BASTOS 
FILHO, 1994, p. 23). 

  E assim a Missão Militar Francesa foi contratada para reorganizar o Exército 

Brasileiro, reformulando sua estrutura e doutrina de emprego. 

  Desta feita, a proposta deste trabalho é relevante para o Exército Brasileiro, 

pois abordará como a Missão Militar Francesa revitalizou vários aspectos doutrinários 

na Força Terrestre, desde a instrução ministrada nas Escolas Militares e culminando 

com a evolução da Doutrina Militar Terrestre, que desde então orienta o preparo e o 

emprego da Força Terrestre. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

  Nesta seção, estão descritos os procedimentos metodológicos utilizados para 

a realização deste trabalho. Para Lakatos e Marconi (1990, p. 82), não existe ciências 

sem a aplicação de métodos científicos, para tanto este trabalho utilizou-se de um 

conjunto de atividades sistematizadas baseadas em pesquisas bibliográficas e 

documentais. 

 

1.5.1 Tipo de Pesquisa 



17 
 

 

  O trabalho foi desenvolvido com base em uma pesquisa bibliográfica e 

documental, pois baseou sua fundamentação teórico-metodológica na investigação 

sobre a influência da Missão Militar Francesa de Instrução na evolução da Doutrina 

Militar Terrestre brasileira. 

  A seguinte sequência de ações foi realizada: levantamento, seleção de 

bibliografia e de documentos pertinentes ao tema em estudo; leitura da bibliografia 

selecionada; montagem de arquivos, fichas com citações e análise crítica dos autores. 

  O texto foi elaborado com base nos objetivos levantados, enfatizando a 

reorganização do Exército Brasileiro no período de vigência da Missão Militar 

Francesa, bem como sua atuação para a modernização do Exército Brasileiro. 

  Na conclusão foram apresentadas as mudanças introduzidas pela Missão 

Militar Francesa, nos processos doutrinários do Exército Brasileiro, que influenciaram 

na evolução da Doutrina Militar Terrestre brasileira. 

 

1.5.2 Universo e Amostra 

 

  O presente estudo foi desenvolvido com base na leitura de publicações, livros, 

revistas e artigos relacionados ao trabalho desenvolvido pela Missão Militar Francesa 

de Instrução junto ao Exército Brasileiro, para a modernização e reorganização de 

suas estruturas, com reflexo na evolução da Doutrina Militar Terrestre brasileira. A 

amostra pesquisada se restringiu aos principais ensinamentos destes mestres 

franceses, que contribuíram para a evolução profissional e doutrinária do Exército 

Brasileiro. 

 

1.5.3 Coleta de Dados 

 

  A coleta de dados do presente trabalho de conclusão de curso ocorreu por 

meio de consultas à literatura acerca do tema estudado, realizando-se uma pesquisa 

bibliográfica em livros, jornais, manuais, revistas especializadas, artigos de internet, 

monografias, teses e dissertações, sempre buscando dados pertinentes sobre o 

assunto estudado. 

 

1.5.4 Tratamento dos Dados 
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  Conforme Departamento de Pesquisa e Pós-graduação (Exército) (2012), o 

método de tratamento de dados utilizado no presente estudo foi a análise de conteúdo, 

no qual foram realizados estudos de textos para se obter a fundamentação teórica e 

responder a problemática deste trabalho. 

 

1.5.5 Limitações do Método 

 

  A metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto a 

diversidade de fontes que possam retificar ou ratificar alguma informação, a 

disponibilidade destas fontes e o período analisado, além do estudo de campo e a 

entrevista com pessoas diretamente ligadas aos processos em estudo. Porém, o 

método escolhido foi adequado, possibilitando o alcance dos objetivos propostos. 
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2 O EXÉRCITO BRASILEIRO DE 1850 AO INÍCIO DA REPÚBLICA 

 

  Neste capítulo, estudaremos a trajetória do Exército Brasileiro da segunda 

metade do século XIX ao início da República. Para facilitar a compreensão, esse 

período será dividido em três fases: 1) O Exército Brasileiro após a Guerra da Tríplice 

Aliança; 2) A influência do pensamento positivista na formação dos oficiais do Exército 

Brasileiro; e 3) Mudanças no ensino militar brasileiro, fruto das reformas 

implementadas nas Escolas Militares.  

 

2.1 APÓS A GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA 

 

  O Exército Brasileiro, nos derradeiros anos da Monarquia, se estagnara sem 

renovar seus materiais bélicos e, também, sem acompanhar as evoluções nas 

técnicas e táticas de combate. 

A defesa do território entre nós sempre teve caráter miliciano; era a própria 
população, e não um exército organizado como tal, que cumpria os encargos 
militares. O estado português visualizava uma perspectiva de defesa cuja 
principal meta consistia na obrigação de construir fortes, como garantia 
essencial de posse; nada mais. (TREVISAN, 2011, p. 17). 

  Com o fim da Guerra da Tríplice Aliança, maior conflito armado internacional 

ocorrido na América do Sul e que envolveu Argentina, Brasil e Uruguai contra o 

Paraguai, a Força Terrestre ganhou relevância devido à sua destacada participação 

neste conflito e da incontestável atuação do Marechal de Campo Luís Alves de Lima 

e Silva, o Duque de Caxias, que anos depois teria seu nome imortalizado como o 

insigne Patrono do Exército Brasileiro.  

O Exército Brasileiro retornou do Paraguai amadurecido como força militar, 
vitorioso, com glórias alcançadas em combate, com chefes que recebiam 
reconhecimento social constante pelos feitos de guerra, porém coberto por 
uma aura de desconfiança da ordem política do Império, impossível de não 
ser notada. A desmobilização, quase instantânea, é até compreensível por 
razões financeiras em um país que saiu de um grande esforço de guerra. 
Muito diferente foi o massacre orçamentário a que a Arma foi submetida no 
pós-guerra. (TREVISAN, 2011, p. 39). 

  Mesmo tendo demonstrado seu valor profissional em combate, o Exército 

Brasileiro gradativamente foi submetido a um processo de desmobilização 

desordenado, vendo minguar em curto espaço de tempo seus efetivos militares e 

recursos orçamentários para o pagamento de pessoal e para a manutenção de seu 

adestramento e respectivo preparo, após a guerra. 
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  A eclosão da Guerra da Tríplice Aliança, apesar dos óbices inerentes a 

qualquer conflito, sacudiu as estruturas da Força Terrestre e revelou suas deficiências, 

particularmente quanto aos aspectos de mobilização nacional deixados de lado até 

então. 

  O sistema de recrutamento de praças que existia no país evidenciava tais 

deficiências. Naquela época vigorava o sistema de voluntariado. Porém, na falta de 

candidatos, persistia o recrutamento forçado. Com isso, as praças eram oriundas das 

camadas mais pobres da população, em um contexto em que os filhos das camadas 

mais abastadas possuíam privilégios que os isentavam do serviço militar. 

Ao explodir essa luta ingente, achava-se quase completamente despercebido 
para ela. Como continuava a não possuir Serviço Militar Obrigatório, faltavam-
lhe reservas instruídas e organizadas onde pudesse colher o material 
humano necessário ao reforço do Exército permanente e à organização de 
novas unidades. A previsão e o comando para um caso de guerra ainda se 
encontravam naquele estado primitivo, tão característico e comum na 
generalidade dos países antes dos ensinamentos ministrados pela guerra 
franco-alemã de 1870. (MALAN, 2018, p. 47). 

  Outro fator que causava certo desconforto nos quartéis era o emprego de 

castigos físicos como medidas disciplinares, que continuavam a ser aplicados no 

âmbito do Exército Brasileiro, mesmo após a Instituição aderir à causa abolicionista, 

sendo motivo de revoltas e insatisfação entre as praças, e levando inclusive a 

sociedade brasileira a ter uma percepção equivocada sobre o serviço militar na Força 

Terrestre, que era visto como violento e degradante. 

  Na realidade, a profissão militar, mais especificamente no Exército Brasileiro, 

não era atrativa para ninguém. Os soldos baixos e os castigos físicos como forma de 

disciplinar a tropa dificultavam o recrutamento, sendo inclusive levantada a hipótese 

deste último tornar-se obrigatório, o que seria implementado somente no início do 

século XX. 

O que marca essa fase, sob o aspecto da evolução do Exército, é a Lei n° 
1860, de 4 de janeiro de 1908, e os atos consequentes. Essa lei estabeleceu 
o Alistamento e o Serviço Militar, posto em prática somente em 1916, e a 
reorganização do Exército em cinco brigadas estratégicas, três brigadas de 
cavalaria, uma brigada mista e corpos independentes. (MALAN, 2018, p. 55). 

  As Escolas Militares responsáveis pela formação dos futuros oficiais do 

Exército Brasileiro possuíam currículos inadequados à preparação do líder militar, pois 

destinavam grande parte de seu tempo ao estudo das ciências humanas, em 

detrimento às ciências militares. Era uma formação excessivamente teórica, que 

pouco privilegiava a prática, tão necessária para a preparação profissional dos oficiais 

da Força Terrestre. 
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A Academia Real Militar “nasceu com um aspecto muito pouco militarizado”. 
A melhor prova disso foi seu estatuto, publicado em 1810, o qual nada 
estabelecia, por exemplo, sobre uniformes, formaturas nem sobre práticas 
comuns à vida de quartel. (TREVISAN, 2011, p. 19). 

  Não era surpresa que esses jovens ao concluírem o curso de formação de 

oficiais e receberem o título de bacharéis, preferiam ocupar seu tempo com a filosofia, 

a sociologia e a política, ao invés dos assuntos da caserna, menosprezando inclusive 

os oficiais que não possuíam a mesma formação que eles, por terem sido promovidos 

por mérito ao participarem da Guerra da Tríplice Aliança, os quais pejorativamente 

eram chamados de “tarimbeiros”.     

  A experiência de guerra contribuiu significativamente para que o Exército que 

retornou dos campos de batalha paraguaios fosse muito diferente daquele que havia 

ido e para que a Instituição emergisse como órgão de representatividade nacional. 

Enveredando, então pela nova rota, o Exército compreendeu que já era 
tempo de cuidar da parte principal que lhe cabia – a defesa militar da pátria -, 
e não tardou que fossem assentados os fundamentos da nova cruzada, a do 
preparo propriamente militar do Exército, cujo início já nós vamos encontrar 
no primeiro decênio do novo século. (MALAN, 2018, p. 62). 

  Neste período, mesmo que incipiente, começou a ganhar força no Brasil o 

Positivismo, uma corrente de pensamento criada por Augusto Comte no início do 

século XIX, que seguia o lema “Amor por princípio, a Ordem por base e o Progresso 

por fim”, aspirando por uma sociedade justa, fraterna e progressista e que, através de 

Benjamin Constant, professor da Escola Militar da Praia Vermelha, passou a permear 

as mentes da oficialidade formada pelo Exército Brasileiro. 

O positivismo germinou entre nós muito mais como reação intempestiva do 
que como ação organizada. A preeminência dos estudos literários sobre o 
aprendizado científico permanecia marca essencial do sistema cultural do 
País, pois, enfim, apenas a educação para as profissões clássicas, como a 
advocacia, a medicina e a engenharia, redimia a origem não suficientemente 
nobre pela outorga do título de bacharel, ao mesmo que abria a rota dos 
cargos importantes do Estado (TREVISAN, 2011, p. 56). 

  Concomitantemente a este fato, as sucessivas reduções de orçamento 

vinham prejudicando o preparo do Exército Brasileiro, pois os esforços de guerra 

cobravam seu preço, levando o país a implementar uma política de corte de seus 

efetivos militares, o que diminuiria a capacidade operacional da Força Terrestre, bem 

como sua importância no pós-guerra. 

  Embora a redução de efetivos não pudesse ser automaticamente atribuída ao 

descaso governamental com os assuntos militares, o Exército Brasileiro enfrentou 

outra questão, que foi o progressivo distanciamento das elites civis e do governo 

Imperial, causando como consequência o isolamento da classe militar. 
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Na década de 1880, o governo imperial mostrara preocupação crescente com 
a lealdade do Exército. Nos campos filosófico, emocional e material, a 
distância entre ambos aumentara constantemente. [...] os escalões 
superiores incluíam uma profusão de veteranos da Guerra do Paraguai que 
se sentiam depreciados pelo regime e pela sociedade – até os alunos das 
escolas militares e os oficiais subalternos ridicularizavam suas medalhas de 
guerra. A maioria dos oficiais vivia do soldo, e por isso sem bem-estar 
econômico e seu orgulho profissional ressentia-se da morosidade do sistema 
de promoções. Não tinham nada em comum com os grandes proprietários de 
terras que produziam o açúcar e o café exibidos no brasão do Império. 
(McCANN, 2009, p. 28). 

  Já Motta (2001, p. 147), divide a insatisfação do Exército Brasileiro com o 

Governo Imperial em “dois campos: o técnico-profissional e o filosófico-político”. Havia 

certa insatisfação de um grupo de oficiais, em sua maioria os mais jovens, com 

questões como a organização do Exército, sua doutrina, tática e estratégia, 

contingente e armamento, em suma, questões práticas do ofício militar. 

  Esse grupo crescente de insatisfeitos, via o Exército como abandonado pelo 

governo Imperial, que reduzira as verbas do Gabinete de Guerra e era insensível a 

qualquer proposta de reforma dentro da Força Terrestre; viam que, como resultado de 

tal descaso, este se encontrava defasado, com suas fileiras ignorantes das técnicas 

modernas de combate e dos últimos avanços nas ciências militares. 

Era tal a indiferença pela Defesa Nacional que, no meio militar, formou-se a 
opinião de serem os homens públicos infensos ao aperfeiçoamento das 
Forças Armadas. Receavam constituir um aparelho capaz de influenciar 
mudanças frequentes no cenário da política nacional; não queriam na 
expressão popular, criar um “espantalho”. (MALAN, 2018, p. 55). 

  A doutrina brasileira (ou o que era entendido como doutrina) de então, calcada 

na tradição portuguesa, era alvo de profundas críticas por estes oficiais, que 

consideravam a doutrina alemã como a ideal a ser seguida. 

  A “Revista do Exército Brasileiro”, criada em 1882, de cunho doutrinário, tinha 

como finalidade principal possibilitar aos militares chances de se expressarem na sua 

área técnica profissional, entretanto, também passou a tratar de assuntos referentes 

à necessária modernização da Força Terrestre, comparando o Exército Brasileiro aos 

outros exércitos, especialmente ao alemão, e a clamar pela reformulação da 

Instituição. 

Era linguagem nova, no ambiente do Exército. Era bandeira desfraldada em 
prol de instituições militares renovadas e modernas, e empunhada, não de 
cima para baixo, por generais ou ministros, mas por oficiais ainda nos 
primeiros postos. De início, meramente formuladora e até otimista, não 
atendida, essa linguagem; com o tempo passou a resmungona, ácida, e 
esforçando-se embora por situar-se em campo politicamente neutro, na 
verdade acabou decrescendo de qualquer ação do Império, e sensível ao 
aceno de abolicionistas e republicanos. (MOTTA, 2001, p. 149). 
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 O sucesso obtido pelo Exército Brasileiro na Guerra da Tríplice Aliança, 

possibilitou aos militares um certo prestígio em âmbito nacional. Aproveitando o 

momento favorável, a Instituição voltou-se para os problemas internos do País. 

Porém, a perda de efetivos e recursos orçamentários, somados a uma formação 

acadêmica mais teórica do que prática e permeada de ideias positivistas, aos poucos 

levaram a oficialidade da Força Terrestre a envolver-se em assuntos políticos que não 

eram atribuição dos militares, ocasionando desta forma a perda de foco na missão 

constitucional do Exército Brasileiro, e trazendo reflexos ao preparo profissional dos 

futuros oficiais. 

 

2.2 A INFLUÊNCIA POSITIVISTA NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

A presença positivista teve seus desdobramentos e construiu suas 
distorções. Quando essa presença foi transformada em ação profissional, ou 
seja, em combate real, o resultado não foi dos melhores. Em Canudos, o 
Exército Brasileiro obteve só uma “vitória desastrada”. A partir dessa estranha 
“vitória”, todos os interessados na existência de uma força militar eficiente 
para projetar a presença brasileira (econômica e diplomaticamente falando), 
fardados ou não, voltaram sua atenção para a construção de um “outro” 
Exército, antes de mais nada, operacionalmente eficaz. (TREVISAN, 2011, p. 
13).  

  Como visto anteriormente, a Escola Militar destinava em seu currículo muito 

tempo ao cientificismo na formação dos oficiais do Exército Brasileiro, dando pouca 

prioridade para os assuntos tipicamente militares. Uma cultura implantada em sua 

rotina desde a criação da Real Academia Militar em 1810, e que em determinados 

momentos, por influência do pensamento positivista, acabou desvirtuando os rumos 

da oficialidade brasileira. 

Essa atitude filosófica, que contemporaneamente se dizia “pacifista”, no 
sentido de encarar o fenômeno bélico como uma manifestação irracional, a 
qual o advento da moral positiva eliminaria, irritava sobremaneira o oficial 
combatente. Este, via no positivismo, e principalmente no controle que ele 
exercia na Escola Militar, o motivo da distorção na formação da oficialidade, 
a qual terminava a Academia e seguia para a tropa muito mais preocupada 
com a matemática do que com o inimigo. (TREVISAN, 2011, p. 71). 

  Com o fim da Guerra da Tríplice Aliança, os debates em torno dos assuntos 

concernentes ao fim da escravidão e do regime monárquico no País, tornaram-se 

rotineiros e, aos poucos, avançaram sobre os muros da caserna. A Instituição 

gradativamente passou a ter voz ativa e a se interessar por assuntos de política 

interna, mesmo não sendo de sua competência, sinalizando que não estava satisfeita 

com o descaso que vinha recebendo do governo Imperial. 
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A política se situa além do escopo da competência militar e a participação de 
militares na política enfraquece-lhes o profissionalismo, reduz a competência 
profissional, divide a profissão contra si mesma e substitui valores 
profissionais por valores estranhos. (HUNTINGTON, 1996, p. 89). 

  Nessa época, a Escola Militar da Praia Vermelha, importante vetor de 

formação da oficialidade do Exército Brasileiro funcionava em regime de internato e 

tinha como um de seus mestres Benjamin Constant, adepto das ideias positivistas de 

Augusto Comte. Pelos estudos da matemática e da filosofia, transformou suas aulas 

numa verdadeira pregação de ideias, estas acatadas e difundidas, porém nem sempre 

voltadas para os assuntos militares. 

[...] o militar precisa de uma “suculenta educação científica”, para bem 
conhecer os seus deveres não só militares, mas principalmente sociais; e, 
para que tão amplo objetivo fosse alcançado, impunha-se um ensino integral 
começando na matemática e terminando na sociologia e moral, como ponto 
de convergência de todas as verdades. (TREVISAN, 2011, p. 43). 

  Com Benjamin Constant as ideias positivistas ganharam corpo e se 

perpetuaram na Escola Militar, motivadas por um currículo que privilegiava as ciências 

exatas e pelo carisma que este mestre exercia sobre seus alunos. Esse movimento 

surgiu revestido de características revolucionárias e salvadoras, por isso, teve grande 

aceitação e ramificação entre a jovem oficialidade da Força Terrestre. 

  Entre 1874 e 1890 ocorreram importantes reformas no ensino militar. A 

primeira delas ocorrida em 1874 e, conhecida como Regulamento Polidoro, 

desvinculou do Exército Brasileiro a função de formação de engenheiros civis e 

centralizou na Escola Militar da Praia Vermelha os estudos militares. Além disso, 

delimitou o tempo de formação dos cursos das armas combatentes, dos engenheiros 

e dos oficiais de Estado-Maior. Essa formação diferenciada deu origem a uma 

separação evidente entre oficiais “científicos” e “tarimbeiros” e que perduraria até o 

final do Império.  

O termo tarimbeiro era utilizado para designar os oficiais de perfil mais 
troupier, geralmente das armas de Infantaria e Cavalaria, o que os distinguia 
dos oficiais mais científicos, geralmente das armas de Estado-Maior, 
Artilharia e Engenharia (CASTRO, 1995, p. 24). 

  A Reforma de 1890, conhecida como Reforma Benjamin Constant, retomou 

os estudos preparatórios de 3 anos e a profissionalização de 5, 6 e 7 anos para 

infantes/cavalarianos, artilheiros e oficiais do Estado-Maior respectivamente. Pela 

amplitude dada aos estudos das ciências gerais, essa reforma trouxe perda de 

relevância no ensino prático militar. Segundo Motta (2001, p. 175), o regulamento de 
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1890 continuou oferecendo aos oficiais uma formação excessivamente teórica, 

faltando instrução militar adequada. 

  Essa quantidade de reformas num curto período, pode ser atribuída ao 

descontentamento de parcela da Força Terrestre, com o produto que vinha sendo 

formado na Escola Militar e que chegava despreparado nos corpos de tropa. As 

reformas foram implementadas em intervalos reduzidos de tempo, de modo que uma 

avaliação sobre seus efeitos acabou não sendo realizada. Os descontentamentos 

mais aclamados giravam em torno dos problemas disciplinares, das deficiências 

profissionais e do inadequado currículo, que pouco enfatizava o ensino da Arte da 

Guerra. 

   Havia muitas Escolas Militares, exageradamente teóricas, especulativas e 

filosóficas, com pouca ou nenhuma relação com a instrução militar. Passava-se muito 

tempo nelas, devido à abundância de disciplinas, e pouco tempo na tropa. Segundo 

Pinheiro (2006, p. 213), “o que na verdade produzia a Escola eram Bacharéis fardados 

a competir com os bacharéis sem farda das escolas de Direito e Medicina. Dentro do 

próprio Exército esses oficiais gostavam de ser chamados de doutores”. 

  Mesmo com todas as reformas implementadas, ficava evidente que as 

disciplinas tipicamente militares não estavam recebendo a ênfase que se esperava na 

Escola Militar, pois aos poucos ela se transformara num reduto onde afloravam os 

pensamentos positivistas, servindo de espaço para debates sobre assuntos políticos 

do País, em detrimento dos assuntos militares, fundamentais para o bom desempenho 

profissional dos jovens oficiais. 

Essa atitude filosófica, que contemporaneamente se dizia “pacifista”, no 
sentido de encarar o fenômeno bélico como uma manifestação irracional, a 
qual o advento da moral positiva eliminaria, irritava sobremaneira o oficial 
combatente. Este, via no positivismo, e principalmente no controle que ele 
exercia na Escola Militar, o motivo da distorção na formação da oficialidade, 
a qual terminava a Academia e seguia para a tropa muito mais preocupada 
com a matemática do que com o inimigo. (TREVISAN, 2011, p. 71). 

  Em meio a esse momento conturbado e com o propósito de orientar os rumos 

do Exército Brasileiro, foi criado o Estado-Maior do Exército (EME), visando 

transformá-lo em uma Instituição moderna e atenta às evoluções da Arte da Guerra. 

Enveredando, então, pela nova rota, o Exército compreendeu que já era 
tempo de cuidar da parte principal que lhe cabia – a defesa militar da pátria -, 
e não tardou que fossem assentados os fundamentos da nova cruzada, a do 
preparo propriamente militar do Exército, cujo início já nós vamos encontrar 
no primeiro decênio do novo século. (MALAN, 2018, p. 62). 



26 
 

  Esse período também foi marcado por importantes acontecimentos que 

acabaram envolvendo os militares, como a Revolta da Armada (1891), a Revolução 

Federalista no Rio Grande do Sul (1893-1895) e as campanhas de Canudos (1896-

1897), demonstrando este último, o estado de desarranjo que se encontrava o 

Exército Brasileiro. 

  O Conflito contra os sertanejos de Antônio Conselheiro expôs ainda mais as 

deficiências do Exército Brasileiro, pois foram necessárias quatro expedições para 

debelar um bando de jagunços amotinados no Arraial de Canudos. A completa falta 

de logística e a ausência de uma doutrina unificada de combate, aliadas às estratégias 

equivocadas empregadas pelos militares, ocasionaram situações lamentáveis, que 

levaram as tropas a ficarem em inúmeros momentos sem munições, víveres e água 

no meio do sertão nordestino, demonstrando com isso a ineficiência da formação dos 

oficiais da Força Terrestre. 

Modernizar-se estruturalmente era uma decisão que dependia mais da 
vontade política do Alto-Comando da Arma do que de qualquer outra esfera 
do poder. Como o ato de modernizar uma instituição é quase sempre produto 
de uma crise, Canudos provara com sangue ser impossível manter as formas 
tradicionais de preparar o futuro da Arma. (TREVISAN, 2011, p. 108). 

  O vexame em Canudos fragilizou a imagem do Exército Brasileiro. A falta de 

preparo dos oficiais foi fator preponderante para as derrotas nas primeiras expedições 

deste conflito. A forma com que a Força Terrestre foi rechaçada durante as primeiras 

expedições e a falta de uma doutrina de emprego revelaram que algo estava errado 

na formação militar. Tais ensinamentos, serviram para demonstrar que o pensamento 

positivista que vinha sendo disseminado na Escola Militar da Praia Vermelha, estava 

prejudicando a formação da oficialidade brasileira, demonstrando assim a 

necessidade de correção dos rumos da Força Terrestre. 

 

2.3 EM BUSCA DE PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

  As experiências colhidas durante a campanha no Paraguai intensificaram os 

debates acerca da necessidade premente de se reorganizar e profissionalizar os 

quadros da Instituição. As discussões sobre um novo modelo de organização para o 

Exército perpassaram várias décadas do século XIX e adentraram os primeiros anos 

do século XX. 
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  O descaso do governo para com a Força Terrestre naquele momento, se 

refletiu na falta de verbas para atividades básicas, bem como para a manutenção de 

sua operacionalidade. 

  A despeito de tais óbices, nas primeiras décadas do século XX, surge um novo 

pensamento sobre o papel do Exército Brasileiro na sociedade e uma nova visão do 

que se esperava do profissional militar. 

A proposta de Exército dos “cadetes filósofos” era tão ineficaz quanto a dos 
“colarinhos de couro”, ambas comprovadamente ineficientes no campo de 
batalha. O novo ministro da Guerra, já no governo Campos Sales, marechal 
José Nepomuceno de Medeiros Mallet, tinha uma concepção muito clara do 
que era necessário mudar: “[...] é preciso em todo o tempo, do soldado e do 
oficial, fazer para aprender”. (TREVISAN, 2011, p. 109). 

   E diante deste desafio e à frente do então Ministério da Guerra desde 1898, 

João Nepomuceno de Medeiros Mallet dá início a mais uma Reforma no ensino militar. 

Mallet foi militar de carreira e veterano da Guerra da Tríplice Aliança. Em sua gestão 

foi implementado o lento processo de reorganização do Exército Brasileiro, tendo 

como objetivo último a profissionalização do corpo de oficiais e a redução da influência 

militar sobre o governo. Segundo McCann (2009, p. 106), por não ter envolvimento 

direto com a Revolução Federalista e com as campanhas de Canudos, seu ministério 

trazia a ideia de um novo começo. 

  Mallet foi responsável pelo grande ímpeto reformista inicial, pela sua visão 

clara de como a natureza da guerra estava mudando, por causa dos avanços 

tecnológicos, e de como o Exército Brasileiro estava defasado. Enfatizava a 

importância de uma boa educação militar e da prática no campo, em exercícios e 

manobras, como forma de adestrar o combatente para os desafios dos campos de 

batalha. 

As reformas de Mallet no ensino militar não dobraram o predomínio do ensino 
teórico sobre o prático porque este era mera função, dependente de 
aprovação nas matérias teóricas, “as únicas que contavam”. Tal predomínio 
mantinha inabalado o prestígio da teoria no ensino militar brasileiro. 
(TREVISAN, 2011, p. 110). 

  A partir deste momento é que começa a verdadeira mudança no pensamento 

militar de como o Exército Brasileiro e seus membros deveriam ser organizados. Um 

pensamento diverso daquele predominante até então, no qual os conhecimentos 

inerentes ao campo de batalha eram relegados ao segundo plano. Mallet também era 

um grande crítico da Escola Militar, onde predominava o ensino das ciências 

humanas, alguma coisa das ciências físicas e quase nada das ciências militares. 
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A transformação mais relevante da Reforma do Ensino Militar de 1905 não 
visou ao currículo, e sim a clientela. A determinação de a matrícula na Escola 
de Guerra passar a ser exclusiva para praças de pré, exigindo-se “seis meses 
de serviço na tropa”, homogeneizou o corpo discente, terminando com as 
diferenças entre aluno-oficial e aluno-praça. Essa decisão, ao lado da 
eliminação dos chamados estudos preparatórios, impôs visível conotação 
profissionalizante logo nos primeiros passos da carreira militar. (TREVISAN, 
2011, p. 113). 

  Outra grande preocupação de Mallet era com o recrutamento. Defendia o 

conceito de soldado-cidadão reservista, argumentando que somente desta forma, a 

Força Terrestre teria condições de manter um efetivo experimentado e competente, 

que sendo necessário, rapidamente poderia ser mobilizado para emprego quando 

fosse necessário. Também era defensor de uma maior concentração das 

Organizações Militares, que em sua avaliação, se encontravam fragmentadas pelo 

País. Mallet via essa fragmentação como um obstáculo ao seu projeto de exercícios 

práticos, o que seria inviável com a tropa dispersa pelo território brasileiro. 

A pretensão da Reforma de 1905, dotando o ensino da profissão das Armas 
de forte espírito militar, foi alcançada. Do ponto de vista curricular, as 
resistências permaneceram as mesmas; o ímpeto das “malfadadas 
matemáticas” não seria vencido por mais um mero decreto. De certa forma, 
o predomínio da teoria permanecia, mas com sua força muito arrefecida. Os 
alunos passaram a dispor na Escola Militar depois de 1905 de uma vida bem 
mais militarizada e menos acadêmica, Contribuíram muito para essa 
mudança as medidas disciplinares impostas a partir da Reforma de 1905 
porque, enfim, todos os alunos eram iguais, praças de pré, e nessa condição, 
alcançados pela disciplina militar, Essa igualdade facilitou a aclimatação da 
ávida clientela militar. (TREVISAN, 2011, p. 114). 

  Esta aglutinação de Organizações Militares também tinha objetivos 

estratégicos e um deles visava tirar estas guarnições isoladas da esfera de influência 

dos coronéis locais, o braço municipal do sistema oligárquico que comandava o País 

e que era contrário à renovação do Exército Brasileiro. 

  Entretanto, a falta de verbas e de interesse político o impossibilitaram de 

colocar em prática tais reformas. Mesmo assim, Mallet foi fundamental para dar início 

às mudanças na Força Terrestre, mesmo que apenas no plano teórico. 

  Apesar de todos os esforços no sentido de tornar o ensino militar mais eficaz 

e prático, a influência positivista continuava a mostrar suas caras na Escola Militar, e 

se fez mais uma vez presente ao aproveitar as manifestações que agitaram o Rio de 

Janeiro para tentar derrubar o Presidente da República. 

  A insatisfação da população com as reformas sanitárias e de urbanização na 

capital do país, foram o estopim para a eclosão da Revolta da Vacina (1904), evento 

que convulsionou as classes média e baixa contra as medidas autoritárias impostas 
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pelo governo federal e que para a surpresa da Força Terrestre, também ganhou apoio 

dos jovens cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha, que alinhados ao 

pensamento positivista aderiram a esta causa, voltando-se contra o Governo Federal. 

  A Revolta da Escola Militar da Praia Vermelha, como ficou conhecido este 

movimento, foi rapidamente contida e suas lideranças afastadas. No entanto, tal 

episódio, novamente sinalizou que os rumos do ensino militar estavam desalinhados 

com os propósitos pretendidos pela Força Terrestre, carecendo mais uma vez de 

mudanças. 

  Debelada a rebelião, chagava ao fim mais um ciclo do ensino militar brasileiro. 

A Escola Militar da Praia Vermelha foi fechada e com ela encerrou-se a era do 

bacharelismo entre os oficiais. 

A principal conquista da gestão Mallet no Ministério da Guerra, em período 
de grandes dificuldades financeiras, foi recuperado, primeiramente interna 
corporis, um espírito profissional que parecia, até então, propriedade 
exclusiva dos “colarinhos de couro”. Retirava com isso a Arma dos excessos 
do florianismo exaltado. O ministro pretendeu sobremaneira intervir na 
preparação dos quadros, tentando imprimir nova orientação ao ensino militar. 
Não obteve sucesso instantâneo, mas ofereceu diretrizes, definiu 
perspectivas que, se não foram postas em prática de imediato, 
“permaneceram presentes no ambiente militar”, inspirando os ministros que 
o sucederam. (TREVISAN, 2011, p. 111). 

    Após o fechamento da Escola Militar da Praia Vermelha, as autoridades 

militares concordaram com a transferência da sede da escola para o subúrbio do Rio 

de Janeiro e para duas outras cidades do Rio Grande do Sul. O interesse dos militares 

era afastar seus alunos da instabilidade política que a região oferecia. 

  Para corrigir as falhas anteriores, é implementada pelo marechal Hermes 

Rodrigues da Fonseca, ministro da guerra, a chamada Reforma de 1905. Seu objetivo 

era homogeneizar a formação dos oficiais, visando padronizar o ensino e direcioná-lo 

para assuntos de interesse dos militares, pois a Força Terrestre entendia que o perfil 

desejado para o oficial seria o de um profissional cada vez mais especializado na Arte 

da Guerra. 

  E na esteira deste propósito é criada a Escola de Estado-Maior em 1905, com 

o intuito de elevar o preparo técnico-profissional dos oficiais superiores do Exército, 

ministrando ensinamentos estratégicos, táticos e logísticos indispensáveis ao preparo 

da Força Terrestre. 

  O ímpeto reformista do marechal Hermes da Fonseca proporcionou 

mudanças radicais no âmbito da Força Terrestre, reorganizando suas estruturas e 

descortinando suas falhas. Durante sua gestão foi aprovada a Lei do Serviço Militar 
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Obrigatório (1908) e realizadas algumas reformas administrativas no ensino militar, 

mas sem grandes efeitos práticos, tamanha a resistência que encontrou no seio do 

Exército Brasileiro. Entretanto, novamente, a falta de verbas e vontade política, além 

da resistência daqueles que se encontravam no sistema, impediu que a maioria de 

suas ideias saíssem do papel, mantendo assim o Exército Brasileiro, em sua busca 

constante pela tão sonhada melhora na formação e profissionalização de sua 

oficialidade. 

 

2.4 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

  Com o término da Guerra da Tríplice Aliança, a capacitação operacional do 

Exército Brasileiro entrou em declínio. Divergências de interesses e falta de 

investimentos prejudicaram a manutenção do preparo da Força Terrestre, que aos 

poucos viu minguar seus efetivos militares e recursos orçamentários. 

  As dificuldades para mobilizar pessoal e as deficiências na formação 

profissional acabaram sendo reveladas nas campanhas de Canudos, exigindo 

providências do Alto Comando do Exército para a reestruturação da Força Terrestre.  

  Diante deste cenário, foram implementadas diversas reformas no sistema de 

ensino militar, buscando padronizar a formação dos oficiais e assim criar uma unidade 

doutrinária na Força Terrestre, com o propósito de resgatar a operacionalidade e a 

credibilidade do Exército Brasileiro. 

  A frente do Ministério da Guerra, o marechal Hermes Rodrigues da Fonseca 

aprovou a Lei que tornaria anos depois o Serviço Militar Obrigatório, fato que regulou 

o alistamento militar no Brasil e implantou também um sistema de seleção de jovens 

para o serviço militar baseado em sorteio, possibilitando que o Exército Brasileiro 

fosse composto por membros de todas as classes sociais, bem como a formação de 

uma reserva mobilizável e pronta para emprego em caso de necessidade. 

A mudança da forma de Governo pela revolução de 1889 trouxe, com 
alterações em outras instituições da nação, sensíveis modificações, 
lentamente realizadas. Em uma quarentena de anos, mudou-se 
completamente a feição do Exército pela eliminação do mercenarismo e 
substituição consequente pelo Serviço Militar Obrigatório. Era a consagração 
do elevado princípio da nação armada. Tornava-se desse modo o Exército o 
centro obrigatório da aprendizagem para a defesa da pátria. (MALAN, 2018, 
p. 55). 

  Esta medida do marechal Hermes da Fonseca foi um grande passo para a 

solução de um problema antigo da Força Terrestre, pois graças a ela foi possível 
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aumentar o número de reservistas no país, viabilizando a criação dos Tiros de Guerra 

e a reorganização do Exército em grandes unidades, as chamadas brigadas 

estratégicas, que sinalizavam uma evolução na Doutrina Militar Terrestre no País. 

  Também foi intensificada em sua gestão, entre 1906 e 1908, o envio de jovens 

oficiais para realização de estágio junto ao Exército alemão, os quais anos mais tarde, 

fruto dos conhecimentos técnico-profissionais adquiridos, contribuiriam com a 

modernização do Exército Brasileiro e para a evolução da Doutrina Militar Terrestre 

brasileira. 

  Nesse contexto, a necessidade de contratação de uma missão militar 

estrangeira ganhou força e materializou-se como uma alternativa viável para 

reacender a operacionalidade no seio da Força Terrestre, dotando-a de um padrão 

elevado de preparo, fundamentado na prática de uma instrução militar em excelente 

nível e na aquisição de modernos materiais de emprego militar para a tropa.  
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3 A CONTRATAÇÃO DA MISSÃO MILITAR FRANCESA 

 

[...] 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. 
E na corrente renovadora houve uma nítida cisão inicial, com forte tendência 
para que a missão fosse germânica, sendo superada e por fim 
completamente derrotada pela que julgava dever ser de origem gaulesa, 
acumulando trunfos a seu favor com o desenrolar da guerra e culminando 

com a vitória aliada. (MALAN, 2018, p. 75).  
 

3.1 OS DEBATES ACERCA DA VINDA DA MISSÃO MILITAR FRANCESA 

 

  As discussões sobre a profissionalização e a modernização do Exército 

Brasileiro se fizeram presentes entre civis e militares, logo no início do século XX, fruto 

dos recentes acontecimentos que envolveram a Força Terrestre, pois havia o 

consenso de que uma mudança era necessária nesse sentido. 

  Como aponta Coelho (2000, p. 88), os sucessivos fracassos na luta contra os 

sertanejos de Antônio Conselheiro atingiram fundo a já abalada credibilidade na 

competência profissional do Exército. 

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). 

  Já no campo político, as discussões relacionadas à vinda de uma missão 

militar estrangeira tornaram-se mais intensas, pois os parlamentares até entendiam 

que tal missão deveria promover a reorganização do Exército Brasileiro, a fim de 

fornecer-lhe um grau confiável de profissionalismo e operacionalidade. No entanto, 

esta alternativa macularia a ideia de soberania nacional presente na Constituição 

Brasileira, bem como nos discursos da ala conservadora desta classe. 

  Na ocasião, parlamentares contrários à contratação de estrangeiros para 

instruir o Exército Brasileiro expuseram seus motivos, quanto aos riscos de revelar os 

segredos e as deficiências da nação, principalmente, nos assuntos de Defesa 

Nacional. 

É lícito, em face do pacto constitucional federal, prover os cargos públicos de 
instrução militar com elementos estrangeiros? É possível agregá-los ao 
Estado-Maior, cujas atribuições são o preparo da defesa militar do Brasil? É 
permitido dar a conhecer, a estrangeiros, os planos de defesa e segredos 
militares brasileiros, garantindo-lhes uma situação de liberdade e de 
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independência, qual lhes assegura o projeto, alienar-se o Brasil da função de 
instrução da tropa, de toda responsabilidade técnica da organização do 
Exército? (BASTOS FILHO, 1994, p. 8). 

  Já os favoráveis à contratação justificavam seu posicionamento, alegando a 

falta de eficiência e organização da Força Terrestre para cumprir com sua missão 

constitucional. 

Os seus efetivos de instrução não se acham atingidos, mesmo nas pequenas 
unidades, particularizadamente; as suas reservas, embora se contem 
oficialmente por centenas de milhares de homens, são hipotéticas, não 
existem por absoluta desorganização. A instrução não tem continuidade, e o 
esforço que visivelmente empregam os novos oficiais, esboroa-se diante de 
comandos mais elevados, quando não se perde por falta de recursos. 
(BASTOS FILHO, 1994, p. 14). 

  A contratação de uma missão militar estrangeira, após as discussões políticas 

e militares, já encontrava grande motivação nacional, porém, perdurava ainda a 

polêmica em torno do país que deveria ser escolhido para esta empreitada. Duas 

correntes se apresentavam com grande ímpeto desde o início: 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). 

  Segundo Malan (2018, p. 63), a corrente pró-Alemanha encontrou seus mais 

importantes adeptos no barão do Rio Branco, nos estagiários do Exército alemão e no 

marechal Hermes da Fonseca, admiradores do profissionalismo militar germânico. 

  Pesaria a favor da corrente francesa a longa influência social e cultural da 

França no País, além da atuação dos adidos militares da França e do Brasil, com 

destaque para este último, o  Major Malan D’ Angrogne, que sendo conhecedor das 

necessidades do Exército Brasileiro e das capacidades do Exército francês, facilitaria 

as tratativas para a efetivação da missão. 

  Por fim, prevaleceu na Câmara dos Deputados, a ideia de contratar da França 

uma missão militar para instruir e modernizar o Exército Brasileiro, principalmente, 

porque naquela ocasião, só um país com tamanha importância geopolítica, e que saíra 

vencedor da Primeira Grande Guerra, poderia instruir a Força Terrestre acerca das 

modernas táticas e técnicas em vigor no cenário mundial. 

[...] vozes fundamentadas, no Parlamento, e de oficiais do Exército dentre os 
quais realçavam jovens de promissoras carreiras, defendiam a vinda da 
grande missão militar de instrução. Faziam-no por se alarmarem, estando o 
mundo em guerra, com as deficiências e limitações de nossa força terrestre, 
sem condições de garantir a soberania da Pátria ou honra, nos campos de 
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batalha, compromissos assumidos com países aliados. (BASTOS FILHO, 
1994, p. 35). 

  A escolha da França não foi baseada somente nesta justificativa. Cabe 

lembrar que a primeira missão militar de instrução estrangeira presente no Brasil foi 

francesa, sendo contratada pelo governo do Estado de São Paulo entre 1906 e 1914, 

para organizar e instruir sua força policial. 

A primeira Missão Militar de Instrução que tivemos foi francesa, contratada 
pelo governo do estado de São Paulo na presidência do Dr. Jorge Tibiriçá, 
secretário dos Negócios da Justiça do Dr. Washington Luís. Para tanto foi 
necessário contrariar a tendência de nosso então ministro das Relações 
Exteriores, o barão do Rio Branco, que se inclinava por missão germânica, 
em seu julgamento por ser o alemão, o melhor exército da Europa. (MALAN, 
2018, p. 36). 

  Deve ser lembrado, ainda, que, após os ataques de submarinos alemães a 

quatro navios brasileiros, o Brasil, até então neutro na Grande Guerra, acabou 

declarando o estado de guerra contra o Império alemão, o qual foi derrotado pelos 

franceses em 1918. De fato, não seria lógico que o Brasil contratasse o exército 

derrotado para instruí-lo.  

A vitória dos franceses fez crescer-lhes a admiração, elevados aos olhos do 
mundo como vencedores dos alemães, que eram considerados, por muitos 
patrícios nossos, como expressão perfeita do militarismo. (BASTOS FILHO, 
1994, p. 36). 

  Concretizada a fase inicial de escolha e no intuito de preparar o terreno para 

a vinda dos mestres franceses ao Brasil, foi organizada a Missão Arché, batizada com 

o nome de seu chefe, o general Napoleão Fellipe Arché, que a frente de um grupo de 

oficiais brasileiros esteve na França para acertar detalhes sobre a efetivação da 

Missão Militar Francesa de Instrução junto ao Exército Brasileiro. 

A finalidade da Missão Arché foi perfeitamente preenchida, e, se a previsão 
de “lubrificar” os entendimentos da Missão Francesa no Brasil como os 
oficiais brasileiros não se fez no ritmo esperado, mesmo com um certo 
retardo, teve pleno êxito. (MALAN, 2018, p. 78). 

  No entanto, as principais correntes defensoras de uma missão de origem 

germânica, dentre as quais, os oficiais que haviam retornado do estágio na Alemanha, 

iniciaram sucessivos questionamentos acerca da modernização proposta para a Força 

Terrestre, fomentando a partir de então debates que suscitariam dúvidas sobre a 

qualidade do ensino militar brasileiro na preparação de seus oficiais; quanto a 

verdadeira missão da Força Terrestre na condução dos destinos da nação; bem como 

sobre a profissionalização na formação dos oficiais do Exército Brasileiro. 

   

3.2 A CONTRIBUIÇÃO DOS JOVENS TURCOS 
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  Iniciado na gestão do marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, quando 

esteve à frente do Ministério da Guerra (1906-1908), o estágio arregimentado de 

oficiais brasileiros nas unidades de tropa do Exército alemão começava a render 

frutos. 

  Alguns dos oficiais que foram enviados à Alemanha entre 1906 e 1910, no 

intuito de absorverem o espírito da organização militar daquele país, ao retornarem 

para o Brasil idealizaram o modelo germânico para introduzir mudanças no Exército 

Brasileiro. 

Militares como Bertoldo Klinger, Leitão de Carvalho, Parga Rodrigues, Basílio 
Taborda, Paula Cidade e Jorge Pinheiro, que foram fundadores de A Defesa 
Nacional e que atingiram, pelos seus méritos, o generalato, foram ardentes 
pugnadores pela reorganização e pelo fortalecimento do exército nacional em 
bases germânicas. (MALAN, 2018, p. 64). 

  Estes oficiais ficariam conhecidos como os “jovens turcos”, em alusão aos 

jovens oficiais do Exército turco que, promoveram grandes reformas na estrutura 

militar de seu país após retornarem de estágio junto ao Exército alemão. 

O título era o mesmo que serviu de bandeira aos jovens do exército turco os 
quais promoveram grandes reformas na estrutura militar de seu país. 
Rapidamente, a oposição aos métodos alemães passou a denominar “jovens 
turcos” o grupo, expressão de caráter depreciativo. Em pouco tempo, o 
sentido do apelido reverteu-se como símbolo de envolvimento profissional 
com os assuntos da instituição. (TREVISAN, 2011, p. 129). 

  Da mesma forma, os militares brasileiros no retorno ao País, se viram 

entusiasmados e na obrigação de disseminarem no âmbito da Força Terrestre, o 

profissionalismo e os ensinamentos colhidos junto aos militares alemães. 

  Ao serem distribuídos pelos Corpos de Tropa de suas respectivas armas, 

começaram a colocar em prática os conhecimentos adquiridos, mas também iniciaram 

uma militância em prol da necessidade da contratação de uma missão militar de 

origem alemã, por julgarem as capacidades daquele Exército superiores às dos 

demais países. 

Ao retornarem, engajaram-se num esforço devotado, quais pioneiros de uma 
causa nobre. Era um renascimento; e eles, os incansáveis artífices. Por isso, 
foram alcunhados de “jovens turcos”, numa alusão ao grupo idealista e 
atuantes de moços em quem se apoiara a decadente Turquia, para se 
soerguer ao patamar dos estados contemporâneos. (BASTOS FILHO, 1994, 
p. 3). 

  As inovações táticas e técnicas apresentadas a estes oficiais durante o 

estágio, motivaram o grupo a buscar de alguma forma a elevação da capacitação 

profissional do Exército Brasileiro. A bandeira empunhada por essa jovem oficialidade 
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foi a necessidade de se organizar e modernizar a Força Terrestre, com a finalidade 

de se atender às demandas da defesa nacional. 

O objetivo maior dessa mentalidade de observação constante da eficácia de 
cada conduta militar era que a formação do oficial deveria ser “esforço 
contínuo” enquanto “durasse sua carreira”. Com esse espírito, sabia-se ser 
inegável a ocorrência de problemas quando esses oficiais voltassem a servir 
reconhecidamente acomodados em quartéis e unidades. (TREVISAN, 2011, 
p. 127). 

  O projeto de renovação dos jovens turcos fundamentava-se na 

profissionalização militar e instituía como pré-requisito básico, o afastamento dos 

militares em relação à política e a ocupação de cargos públicos, muito frequente neste 

período. Nesse sentido, concebiam a transformação do Exército em um órgão voltado 

essencialmente à defesa nacional e afastado das lutas políticas internas. 

  Coelho (2000, p. 79) os definia como propagadores de uma imagem apolítica 

e de dedicação exclusiva as questões profissionais da instituição castrense. 

  Neste escopo, os jovens turcos buscaram materializar suas ideias por 

intermédio do lançamento de um periódico de assuntos militares denominado A 

Defesa Nacional, através do qual visualizavam contribuir para a evolução do 

pensamento militar brasileiro. 

[...] Ela pretendia “criticar o errado, o rotineiro, o comodista, o prejudicial, 
fornecendo ao mesmo tempo, as regras, os preceitos, os exemplos, 
raciocinando, explicando [os novos métodos]”. Do ponto de vista doutrinário, 
uma tábua de reivindicações guiava os redatores e incluía desde uma revisão 
completa dos corpos da Instituição, obrigatoriedade do serviço militar, 
reequipamento geral e modernizante, bem como o “contrato de uma grande 
Missão Militar estrangeira”. (TREVISAN, 2011, p. 130). 

  Ainda que a proposta da revista fosse abordar assuntos eminentemente 

profissionais, os seus editoriais apresentavam um forte conteúdo ideológico e 

doutrinário em favor, entre outras coisas, da profissionalização do Exército, do 

afastamento dos militares da política, da reforma do ensino militar e da lei do serviço 

militar. A retórica utilizada pelos jovens turcos nas páginas desta revista acabaria 

influenciando fortemente as reformas que foram implementadas na Força Terrestre 

naquela ocasião. 

  Em sua argumentação e inspirados no exemplo alemão, os jovens turcos 

sinalizavam que o Exército deveria ser como uma escola de preparação para a defesa 

nacional, instruindo jovens sobre a práxis militar, para proporcionar um aumento 

gradual do efetivo de reservistas, em condições de mobilização. 

Admirados com o exemplo do Exército alemão e com o pensamento voltado 
para a história do desenvolvimento do Estado-Nação europeu, os “turcos” 
observavam a realidade nacional e concluíram que o Brasil era um país 
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invertebrado e amorfo, governado por uma elite política que pouco se 
preocupava com a defesa nacional e habitado por uma massa inculta, 
composta por diferentes etnias. Como resposta a esse contexto, os “turcos” 
atribuíam ao Exército o papel de volante da nação. (LUNA, 2011, p. 215). 

  No entanto, somente com oficiais bem preparados seria possível atingir este 

objetivo. E foi nesse ponto que estes entusiastas iniciaram a implementação de seu 

projeto modernizante para o Exército Brasileiro: dando maior importância ao ensino 

prático na instrução militar! 

  Eram pragmáticos quanto a ideia de que o Exército deveria existir com base 

nos princípios da Hierarquia e Disciplina. E nesse sentido voltaram sua atenção para 

a Escola Militar do Realengo, ponto nevrálgico da formação dos oficiais da Força 

Terrestre. Pois sabiam que agindo ali, de alguma forma influenciariam a instrução da 

tropa, eliminando também o espírito insubmisso que rondava a caserna. 

Depois de inúmeras remodelações no ensino profissional, após várias 
medidas de caráter técnico interessando à essência de nossa organização 
militar, somos forçados a repetir que os resultados dos esforços de nossos 
administradores, visando à formação do quadro de oficiais esbarram mais 
uma vez em novas decepções, porquê no terreno da prática, ou as ideias 
surgiram sempre com pouca felicidade ou os projetos acabaram por se 
amoldar as convivências pessoais. [...] Não temos tido sorte, realmente com 
o nosso ensino profissional [...] a questão da formação do quadro de oficiais 
tem sido várias vezes tomada em consideração pelos nossos dirigentes, mas 
não houve ainda quem conseguisse enfrentá-la e resolvê-la de modo 
satisfatório. (A Defesa Nacional, n. 52, 1930, p. 101). 

  A necessidade de reformas no ensino militar, defendida não só pelos editoriais 

de A Defesa Nacional, mas também por uma ala dos oficiais do Exército chamados 

de “progressistas”, não tardaria a sensibilizar o Ministério da Guerra, que implementou 

em 1918 algumas providências para a modernização do ensino militar. Dentre as 

quais, destacou-se o estabelecimento de um processo seletivo de instrutores para a 

Escola Militar do Realengo. 

Em 1918, às vésperas da conclusão da Primeira Guerra Mundial e nos 
preparativos da recepção da Missão Militar Francesa, houve por bem o 
governo brasileiro começar a preparar o elemento humano visando da missão 
alienígena tirar o melhor proveito. Para tanto, o Estado-Maior do Exército 
resolveu selecionar por concurso os oficiais instrutores da Escola Militar, além 
de tomar, paralelamente, outras medidas de caráter administrativo. O 
primeiro grupo desses novos paladinos foi nomeado em dezembro de 1918, 
constando entre eles, interessante assinalar, alguns estagiários do exército 
alemão. (MALAN, 2018, p. 40). 

  Visando melhorar a formação dos oficiais na Escola Militar do Realengo antes 

da vinda da Missão Militar Francesa, o Exército Brasileiro através da Reforma de 1918, 

lançou entre outras medidas, um concurso para selecionar os instrutores daquela 

Escola Militar. Tal fato possibilitou que os jovens turcos, ao serem selecionados, 
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pudessem colocar em prática sua concepção de ensino militar na formação dos 

oficiais do Exército, priorizando formar um bom Comandante de Pelotão antes de 

prepará-lo para o generalato e desta forma, dando início à “Missão Indígena”, como 

ficaria conhecida esta tentativa de modernização e profissionalização da Força 

Terrestre. 

Em 1918, às vésperas da conclusão da Primeira Guerra Mundial e nos 
preparativos da recepção da Missão Militar Francesa, houve por bem o 
governo brasileiro começar a preparar o elemento humano visando da missão 
alienígena tirar o melhor proveito. Para tanto, o Estado-Maior do Exército 
resolveu selecionar por concurso os oficiais instrutores da Escola Militar, além 
de tomar, paralelamente, outras medidas de caráter administrativo. O 
primeiro grupo desses novos paladinos foi nomeado em dezembro de 1918, 
constatando entre eles, interessante assinalar, alguns estagiários do exército 
alemão. (MALAN, 2018, p. 40). 

  Isso possibilitou que houvesse predomínio do ensino prático sobre o teórico e 

uma maior cobrança disciplinar nas instruções da Escola Militar do Realengo, o que 

deu uma singela mostra de evolução no ensino militar, motivando os jovens turcos a 

continuarem com o seu ideal modernizante para o Exército Brasileiro, inclusive, 

propondo que os oficiais no decorrer da carreira fossem constantemente 

aperfeiçoados, como acontecia nos exércitos europeus, influenciando assim as 

reformas do ensino militar em 1919, as quais foram introduzidas na Força Terrestre 

por decreto do Ministro da Guerra e contribuíram para uma nova perspectiva na 

formação profissional dos oficiais. 

O decreto n° 13.451, de 29 de janeiro de 1919, definia nova perspectiva para 
ela a partir do estabelecimento de cinco pontos básicos a serem cumpridos. 
O primeiro deles era definição de “Curso de Armas”, realizado na Escola 
Militar, para a preparação dos oficiais subalternos das Armas básicas; o 
segundo criava os “Cursos de Aperfeiçoamento de Armas”, na Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, destinados a completar a formação do oficial e 
a prepará-lo como “instrutor” de pequenas unidades; o terceiro ponto do 
decreto determinava a criação dos “Cursos Técnicos de Artilharia e 
Engenharia”, para habilitar tenentes dessas duas Armas para funções 
técnicas; o quarto item criava o “Curso de Estado-Maior”, a ser cumprido em 
instituição própria, a Escola de Estado-Maior, e o último atendia à mais 
esperada das exigências de “espírito prussiano”, criando o “Curso de 
Revisão” na Escola de Estado-Maior, destinado a “manter em dia o preparo 
dos oficiais superiores”. Instituía ainda a Escola de Aviação do Exército e os 
cursos de Administração e Veterinária. (TREVISAN, 2011, p. 136). 

  As proposições apresentadas no Regulamento de 1919 permitem inferir a 

posição de destaque que a instrução prática assumiu na Escola Militar do Realengo, 

o que a transformou, de acordo com Motta (2001, p. 264) em uma escola moldada 

segundo padrões nitidamente militares, com um currículo em que os assuntos 

profissionais ocupam setenta por cento do tempo de estudo com um “ensino prático” 

rigoroso e absorvente com um regime disciplinar severo. 
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  Rodrigues (2010, p. 98) afirma ainda que, com o Regulamento de 1919 a 

“cultura militar prussiana” consolidou seu domínio sobre a formação do oficial do 

Exército Brasileiro, conquistando o interior da Escola Militar do Realengo e 

principalmente os currículos escolares. 

  Dentro desta perspectiva, os jovens instrutores a partir de então passaram a 

atuar em “dois planos”, o da instrução e o da disciplina, com destaque para esta última 

que, carregada de um excessivo rigor militar acabou por causar descontentamentos 

nos alunos, levando-os novamente ao envolvimento em questões políticas com os 

revoltosos do Forte de Copacabana em 1922, o que reacendeu a chama 

revolucionária na Escola Militar do Realengo e encerrou a atuação da Missão Indígena 

na modernização do Exército Brasileiro. 

  A revolta do Forte de Copacabana e o fim precoce da Missão Indígena 

levaram o Exército Brasileiro a iniciar um processo de reformulação na formação de 

seus oficiais, só que agora sob a orientação dos oficiais da Missão Militar Francesa. 

  

3.3 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

  O Exército Brasileiro no início do século XX continuou sua busca pela 

modernização, fomentando debates que contribuíram para a melhora da instrução na 

Força Terrestre e viabilizaram a contratação da Missão Militar Francesa. 

  A despeito das críticas de algumas correntes, que não viam com bons olhos 

o País entregar a estrangeiros as rédeas da instrução militar, revelando suas 

deficiências e limitações, e da divergência sobre a nacionalidade da missão, coube 

aos jovens turcos colocar em prática suas ideias modernizantes para a Força 

Terrestre. 

  Admiradores das capacidades e do profissionalismo do Exército alemão, os 

jovens turcos buscaram disseminar no Exército Brasileiro os conhecimentos, as 

técnicas e táticas assimiladas durante o estágio na Alemanha. 

  Para tanto, buscaram influenciar o pensamento militar vigente à época, 

através da revista A Defesa Nacional, com a qual passaram a veicular artigos acerca 

da necessidade de uma melhor profissionalização do Exército Brasileiro, defendendo 

um aperfeiçoamento contínuo dos oficiais ao longo da carreira, que permitisse uma 

sistematização de conhecimentos e os tornasse verdadeiros especialistas em 
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assuntos de defesa, contribuindo desta forma para a evolução da Doutrina Militar 

Terrestre. 

  Também eram defensores do afastamento dos militares da política, pois 

enxergavam que o Exército Brasileiro além de estar vocacionado para a defesa da 

pátria, também deveria contribuir para o desenvolvimento social, tendo como missão 

subsidiária a preparação da juventude para uma participação mais efetiva nos 

destinos da nação, contribuindo desta forma para a evolução do pensamento militar 

em assuntos de defesa. 

  A maior ênfase dada ao ensino prático, em detrimento ao teórico, a partir da 

entrada dos jovens turcos como instrutores na Escola Militar do Realengo, reduziu a 

influência positivista na formação da oficialidade da Força Terrestre e proporcionou 

maior dinamismo às instruções, corroborando desta forma para a evolução da 

Doutrina Militar Terrestre. 

  A seleção de instrutores para a Escola Militar do Realengo baseada na 

meritocracia, deu maior transparência ao processo institucional e possibilitou a 

homogeneização da instrução militar, proporcionando desta forma uma evolução na 

Doutrina Militar Terrestre brasileira. 

  Entretanto, o rigor excessivo do modelo prussiano nas instruções e na 

cobrança disciplinar sobre os alunos, causou descontentamentos internos que 

levaram novamente a Escola Militar do Realengo a perder seu foco principal, fato que 

maculou a imagem da Missão Indígena junto ao Exército Brasileiro, possibilitando que 

os mestres franceses assumissem a direção do ensino militar nesta escola. 
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4 A ATUAÇÃO DA MISSÃO MILITAR FRANCESA NO EB 

 

  Este capítulo buscará analisar de forma sucinta como se deu a atuação da 

Missão Militar Francesa de instrução junto ao Exército Brasileiro entre 1920 e 1940, 

identificando as Escolas Militares que foram criadas ou tiveram sua estrutura 

organizacional reformulada, a evolução da instrução, exercícios, manobras, a revisão 

de regulamentos e manuais utilizados pela Força Terrestre para a formação e 

adestramento de seus quadros; e realizar uma breve conclusão parcial abordando a 

evolução da Doutrina Militar Terrestre brasileira neste período.  

 

4.1 A MISSÃO MILITAR FRANCESA ENTRE 1920 E 1930 

 

  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 desta forma 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). 

  Superadas as divergências internas acerca da legitimação de uma missão 

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

sua contratação, fato 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). 

  Nesse período os mestres franceses já estavam em solo brasileiro, só que 

realizando atividades de orientação técnica para organizar uma Escola de Aviação 

Militar no País, visto que o emprego de aeronaves em operações de combate durante 

a Primeira Guerra Mundial colocou a aviação como fator determinante nos campos de 

batalha. 

Embora essa escola houvesse sido criada por força do contrato da Missão 
Militar de Aviação Militar e já estivesse aqui funcionando por ocasião da 
chegada do general Gamelin, em o disposto no artigo IV do Contrato da 
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Missão Militar Francesa prescrevia ter o chefe da Missão Militar Francesa 
autoridade completa e total sobre a Missão de Aviação. (MALAN, 2018, p. 
132).  

  E para expandir esta atuação, agora com foco na modernização do Exército 

Brasileiro, houve a solicitação do Ministro da Guerra ao adido militar do 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. Sendo 

indicado o General Maurice Gamelin, oficial experiente e que reunia 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). 

  Apesar de ter iniciado as tratativas para a vinda da Missão Militar Francesa 

ao Brasil, o General Cardoso de Aguiar teve que deixar o cargo por questões políticas, 

assumindo em seu lugar João Pandiá Calógeras, único civil a ocupar essa pasta no 

período republicano. O Ministro Pandiá Calógeras em sua gestão 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). 

  A Missão Militar Francesa atuou neste período, nas Escolas Militares e na 

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

assentada 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).  

  Sob esse enfoque e alinhada com a reforma adotada pelo General Cardoso 

de Aguiar em 1919, reorganizando o ensino militar no país, é que a Missão Militar 

Francesa iniciou seus trabalhos. 

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 
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seguintes cursos: a) de Estado-Maior; b) de Estado-Maior; c) de Revisão; d) 
de Aperfeiçoamento; e) de Aviação; f) de Veterinária; e g) de Intendência. 
(MALAN, 2018, p. 288). 

  Assim, a Missão Militar Francesa buscou atuar primeiramente nas escolas de 

formação, pois seus mestres entendiam que seria a melhor maneira de pulverizar as 

mudanças que pretendiam difundir na Força Terrestre, pois os jovens militares agiriam 

como difusores de novos conhecimentos, provocando assim uma mudança de 

mentalidade nas Organizações Militares (OM). 

  Os mestres franceses ocuparam-se, por conseguinte, da direção de várias 

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, tal atuação desenvolveu-se através da readequação da grade 

curricular desta escola e da 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. 

  Também atuaram na montagem de grandes exercícios baseados numa 

concepção estratégica defensiva – nos moldes utilizados pela França durante a 1ª 

Guerra Mundial – seguida de uma maciça 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). 
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  Junto à EEM sua atuação foi muito além do simples ensino de táticas e 

método, objetivou a formar uma massa crítica conhecedora da conjuntura nacional e 

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

  Na EsAO foram introduzidas instruções técnicas específicas para cada Arma 

e instruções táticas comuns para emprego conjunto nos campos de batalha, dando 

uma feição mais prática ao ensino, o que acabou proporcionando a criação 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). 

  Em sua atuação neste período, os mestres franceses ainda assumiram a 

direção da Escola de Veterinária, onde 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 (devido ao 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 intermédio 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). 

  Vale destacar 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 destaque para a inserção dos Serviços de 

Campanha, dos exercícios de tiro e de um especialista nas instruções de educação 
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física, proporcionando desta forma que o profissionalismo almejado pela Força 

Terrestre atingisse a totalidade da Instituição. 

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, 
dependerá o valor dos quadros futuros do Exército Brasileiro. (MALAN, 2018, 
p. 166).  

  Ainda em 1920, uma manobra militar foi realizada com os quadros, permitindo 

além da produção dos documentos de exercício, a elaboração de uma gama de 

experiências doutrinárias realizadas pelo próprio chefe da missão, servindo desta 

forma 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). 

  Sob a orientação da Missão Militar Francesa, o Centro de Instrução de 

Transmissões teve definitivamente consolidado seu funcionamento, passando a 

formar especialistas neste importante ramo da atividade militar, proporcionando 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). 

  Os mestres franceses conduziram manobras divisionárias pela Região Sul, 

simulando uma invasão ao território brasileiro, pois consideravam em seus estudos 

estratégicos uma hipótese provável de guerra para País, favorecendo 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 atuou também neste período, na 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 
militar de pólvoras e explosivos, o que ficou bem caracterizado quando da 
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assinatura de um anexo ao contrato inicial em 29 de outubro de 1921. 
(MALAN, 2018, p. 139). 

  Os mestres franceses ainda atuaram em prol da mobilização nacional, 

propondo 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, favorecendo assim a criação em 1928 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, incorporando os fatores da decisão: missão, 

inimigo, terreno e meios, à Doutrina Militar Terrestre brasileira, implantando desta 

forma um método de raciocínio para a solução de problemas militares na Força 

Terrestre. 

 

4.2 A MISSÃO MILITAR FRANCESA ENTRE 1930 E 1940 

 

  Neste período, acontecimentos políticos ocorridos no Brasil, convulsionaram 

a sociedade brasileira e contribuíram para o término da Missão Militar Francesa. 

  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. 

  Durante o movimento constitucionalista de 1932, ocorrido na cidade de São 

Paulo, houve envolvimento de franceses nestes eventos. A atitude dúbia destes 

oficiais causou ressentimentos no EME, enfraquecendo a partir de então a influência 

da Missão Militar Francesa junto ao Exército Brasileiro. 

  Estes acontecimentos provocaram alterações no contrato da Missão Militar 

Francesa, principalmente, no que diz respeito ao tempo de duração e ao efetivo, 

reduzindo desta forma sua presença nas Escolas Militares. 

  Sob orientação da Missão Militar Francesa, foi criado o Centro Militar de 

Educação Física e posteriormente a Escola de Educação Física do Exército em 1933, 

visando especializar oficiais e sargentos nesta disciplina, proporcionando assim a 

padronização do Treinamento Físico Militar no âmbito da Força Terrestre. 

  O estudo da História Militar também ganhou relevância nas escolas de 

formação, pois houve o entendimento de que através do conhecimento desta 
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disciplina seria possível antecipar problemas para a segurança nacional, contribuindo 

para o aprimoramento do pensamento militar brasileiro. 

  O Exército Brasileiro ainda seria envolvido em mais dois episódios que 

perturbariam os trabalhos da Missão Militar Francesa entre 1935 e 1937, entretanto, 

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. 

  Mesmo com o efetivo reduzido houve a participação dos mestres franceses 

na condução do curso de Alto-Comando em 1939, 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. 

  E 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 definitivamente sua contribuição para a modernização do Exército 

Brasileiro. 

 

4.3 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

  A Missão Militar Francesa entre 1920 e 1940 atuou na modernização do 

Exército Brasileiro, organizando suas escolas, aprimorando o preparo técnico-

profissional de seus quadros, melhorando a capacidade de seu Estado-Maior para 

dirigir a Força Terrestre e reformulando manuais e regulamentos necessários à 

consolidação da Doutrina Militar Terrestre brasileira. 

  Através da atuação dos mestres franceses na EEM, houve a implementação 

de um método para a tomada de decisão, baseado na missão, inimigo, terreno e 

meios, conhecidos fatores da decisão e a criação do curso de Alto-Comando, como 

pré-requisito ao generalato na Força Terrestre. 
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  Outra inovação, fruto da atuação dos mestres franceses, foi inserção de 

instruções práticas voltadas para o emprego combinado das armas no campo de 

batalha, com apoio das Organizações Militares vizinhas, o que proporcionou a criação 

do GUEs e posteriormente da 9ª Bda Inf Mtz (Es). 

  Uma importante contribuição da atuação da Missão Militar Francesa foi a 

condução do processo para a criação de um Corpo de Intendência para o Exército, 

sanando um dos principais óbices evidenciados nas campanhas de Canudos. 

  Com a implantação do Serviço de Veterinária no Exército Brasileiro, a Missão 

Militar Francesa contribuiu para que as Organizações Militares passassem a ter um 

maior controle sobre a qualidade da água no interior de suas instalações, contribuindo 

para a preservação do potencial humano da Instituição. 

  A difusão e normatização da prática da Educação Física no âmbito da Força 

Terrestre, também teve ingerência dos mestres franceses, proporcionando um melhor 

preparo físico de seus quadros para o cumprimento das missões. 

  A Escola de Aviação foi criada através da atuação da Missão Militar Francesa, 

o que conduziu o País à terceira dimensão do combate, contribuindo para a criação 

do Centro de Aviação do Exército. 

  Os mestres franceses também contribuíram para a organização do Serviço de 

Saúde na Força Terrestre, com a criação da Escola de Saúde do Exército, dotando o 

Exército Brasileiro de um corpo de médicos, dentistas e farmacêuticos em condições 

de emprego em combate. 

  Os exercícios e manobras realizados em Saicã, na região Sul do Brasil, 

também foram obra dos mestres franceses, pois em seus estudos estratégicos, 

vislumbravam a invasão do território brasileiro como uma hipótese de guerra, 

aprimorando desta forma o preparo da Foça Terrestre. 

  Apesar da eclosão da 2ª Guerra Mundial, que pôs fim a presença dos mestres 

franceses junto ao Exército Brasileiro, houve melhora na profissionalização da Força 

Terrestre, o que contribuiu para a evolução da Doutrina Militar Terrestre brasileira. 
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5 EVOLUÇÃO DA DOUTINA MILITAR TERRESTRE BRASILEIRA 

 

  De acordo com a definição descrita no manual de fundamentos da Doutrina 

Militar Terrestre (2019, p. 1-1), ela deve ser permanentemente atualizada em função 

da evolução da natureza dos conflitos, resultado das mudanças da sociedade e da 

evolução tecnológica. 

   

5.1 NO PREPARO E EMPREGO DA FORÇA TERRESTRE 

 

  A Missão Militar Francesa ao longo dos vinte anos de vigência de seu contrato, 

elaborou, sob a supervisão do EME, regulamentos e manuais que sintetizaram e 

ditaram, à luz das lições aprendidas na 1ª GM, normas técnicas para as diversas 

atividades de ensino e instrução do Exército Brasileiro, os quais foram empregados 

inicialmente nas Escolas Militares, como verificado no capítulo anterior. 

Desejava-se, da Missão, seus ofícios de modo a que fosse modificado o 
universo escolar do Exército, a ponto de seus alunos resultarem em 
autênticos profissionais militares, ou seja, eficientes instrutores e capacitados 
comandantes, (BASTOS FILHO, 1994, p. 138). 

  Através da continuada assistência prestada às escolas de formação, 

aperfeiçoamento e Estado-Maior, a Missão Militar Francesa influenciou sobremaneira 

o preparo da Força Terrestre, com destaque para a inserção de um viés mais prático 

às instruções. Atuando desta forma, os mestres franceses aprimoraram o Ensino 

Militar no Exército Brasileiro, contribuindo assim para a evolução da instrução 

ministrada aos corpos de tropa. 

  Segundo Malan (2018, p. 217), o despertar do sentimento de responsabilidade 

dos chefes militares levou-os equipar e instruir melhor o Exército e, particularmente, a 

elevar o nível profissional de seus quadros. 

  Uma das principais características dessa fase foi a montagem de grandes 

exercícios baseados numa concepção estratégica defensiva, seguida de uma maciça 

contraofensiva, nos moldes da utilizada pela França durante a 1ª GM, contribuindo 

desta forma para o adestramento dos módulos de combate da Força Terrestre. 

Nossa Força Terrestre transformava-se, absorvendo experiências geradas na 
1ª GM. Havia necessária unidade de trabalho. Passamos a ter um corpo de 
doutrina, que a todos atingia em função dos regulamentos que lhe davam 
autenticidade. Firmou-se um princípio: a hierarquia, a obediência, o certo e 
errado, tudo se explicava ou fundamentava-se nos regulamentos, a que 
ninguém, pelo menos teoricamente, deixava de submeter-se; é importante 
bem percebermos, regulamentos cuja origem estava no Estado-Maior. Esse 
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corpo de doutrina de que agora o Exército dispunha, era mutável ao longo do 
tempo; por exemplo: com a evolução do armamento; por ele, e suas 
transformações, responsabiliza-se o Estado-Maior. Concretizou-se definitiva 
valorização deste órgão de alto nível; maximizou-se a importância do curso e 
oficial de Estado-Maior. (BASTOS FILHO, 1994, p. 134). 

  Os militares concludentes dos cursos da EsAO e EEM foram os principais 

responsáveis pelas transformações nas instruções. Através dos ensinamentos 

hauridos junto aos mestres franceses, conduziram o preparo das Organizações 

Militares (OM), agora sob novo enfoque. Os exercícios no terreno propostos pelos 

mestres franceses, passaram a simular as hipóteses de emprego da Força Terrestre 

em relação à possíveis inimigos localizados no entorno estratégico brasileiro, 

aprimorando assim o adestramento de seu corpo de tropa. 

O coroamento da instrução, nos diversos estabelecimentos de ensino, será 
obtido pela participação nas manobras de quadros e com tropas, que tomarão 
importância e extensão crescente de ano em ano, conforme os progressos 
realizados na instrução e no armamento, de maneira que conduza os 
diferentes escalões do comando e dos estados-maiores à prática dos 
ensinamentos da escola, em meio das dificuldades resultantes do terreno, da 
situação, da intervenção do inimigo, etc. (BASTOS FILHO, 1994, p. 144). 

  As instruções de tiro, as marchas, o treinamento físico militar e os 

acampamentos, passaram a ser atividades intensas e presentes na vida dos quartéis, 

merecendo destaque a padronização das instruções militares que deram origem ao 

Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB), corroborando desta forma 

para a evolução do preparo e da profissionalização requerida pelo Exército Brasileiro. 

  O Sistema de Ensino Militar existente na atualidade também foi aperfeiçoado 

pela Missão Militar Francesa. Através dos ensinamentos dos mestres franceses, 

houve maior clareza acerca do sequenciamento na aprendizagem do oficial, pois este 

não deveria aprender “tudo” de uma só vez durante a formação, contribuindo com isso 

para o surgimento das revisões curriculares necessárias para o aprimoramento do 

preparo dos quadros da Força Terrestre. 

  Por ocasião da realização de cursos de especialização, extensão, 

aperfeiçoamento e Alto-Estudos Militares ao longo da carreira, haveria nova aquisição 

de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, que somados à experiência 

adquirida ao longo da carreira, contribuíram para o aumento do profissionalismo dos 

quadros da Força Terrestre. 

  Com a chegada dos mestres franceses, a EEM passou a conduzir o curso de 

Revisão, com a finalidade de adaptar os oficiais já possuidores do curso de Estado-
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Maior ao método francês, proporcionando com isso uma atualização doutrinária de 

conhecimentos necessários aos oficiais de Estado-Maior do Exército Brasileiro. 

  Sob orientação francesa o curso de Estado-Maior passou a dar ênfase ao 

estudo da História Militar, à estratégia e ao emprego do método, com destaque para 

este último, no qual os fatores da decisão, missão, inimigo, terreno e meios 

começaram a ser empregados para conduzir o raciocínio dos alunos na solução de 

problemas militares propostos, melhorando desta forma o preparo profissional dos 

quadros da Força Terrestre. 

  Outra inovação da Missão Militar Francesa foi a utilização da documentação 

de exercício escrita distribuída previamente aos alunos da EEM e da EsAO, para o 

estudo em grupo dos temas táticos em substituição às tradicionais palestras, 

proporcionando a construção coletiva do conhecimento e uma melhor integração entre 

as Armas, Quadro e Serviço da Força Terrestre. 

  O papel da Missão Militar Francesa junto à escola foi além do simples ensino 

de táticas e método, objetivou a formação de uma massa crítica conhecedora da 

conjuntura nacional e internacional, capacitando da melhor forma possível o futuro 

chefe militar, para o emprego da Força Terrestre. 

  McCann (2009, p. 270) aponta a importância da EsAO e da EEM na unificação 

doutrinária do Exército Brasileiro nos escalões médios e altos da Instituição no 

decorrer do século XX. 

  Entretanto, observa-se que foi na formação de bons oficiais de Estado-Maior 

que a Missão Militar Francesa exerceu seu maior impacto, tornando possível a 

implementação de uma nova doutrina para emprego da Força Terrestre, contribuindo 

desta forma para sua maior profissionalização.    

   

5.2 NAS ESTRUTURAS DA FORÇA TERRESTRE 

 

Faltava-nos aviões, nosso armamento era obsoleto e em volume irrisório; 
sem um Serviço de Remonta à altura, não tínhamos equinos e muares de 
nossas tropas, por tão graves, dentre outras, deficiências materiais. 
(BASTOS FILHO, 1994, p. 150). 

  As críticas contra a alta administração do Exército, fundamentavam-se 

principalmente em um cenário que expunha a Força Terrestre, carente de toda a sorte 

de recursos. O país já apresentava àquela época, aeronaves e serviço de remonta 
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insuficientes, armamento obsoleto e em quantidade diminuta, entre inúmeras 

carências materiais. 

  Esperava-se de alguma forma, que a Missão Militar Francesa estimulasse o 

Exército para dispor de meios, julgados imprescindíveis para o seu reaparelhamento, 

tornando viável a adequação do binômio doutrina/equipamento. 

A eclosão da 1ª GM ressaltou a necessidade de o Brasil modernizar alguns 
equipamentos, em virtude das seguintes inovações: aperfeiçoamento notável 
no material de Artilharia, transformação radical no armamento de Infantaria, 
desenvolvimento considerável das Comunicações, necessidade de dotação 
de novas munições, adoção de carros de assalto e a importância primordial 
da aviação. (BASTOS FILHO, 1994, p. 152). 

  Desse modo, a Missão Militar Francesa condicionou sua atuação a obtenção 

de recursos materiais e o empenho de instrutores franceses na instrução dos militares 

brasileiros para sua utilização, contribuindo desta forma para aquisição de novas 

capacidades para a Força Terrestre. 

  Um programa para a aquisição de Material de Emprego Militar (MEM), foi 

estabelecido pelo Ministro Pandiá Calógeras, o que possibilitou a renovação dos 

armamentos existentes nos corpos de tropa, com destaque para a aquisição de 

canhões e obuseiros de Artilharia, petrechos leves e pesados para a Infantaria e 

carros de assalto para a Cavalaria, proporcionando desta forma a modernização das 

estruturas da Força Terrestre. 

  Também foram adquiridos para a Engenharia, equipamentos de lançamento 

e limpeza dos campos de minas, bem como materiais de comunicações essenciais 

para a coordenação das ações no campo de batalha, fruto das lições aprendidas da 

1ª GM, modernizando assim a capacidade operacional da Força Terrestre. 

  Sob a influência francesa, houve a criação do Centro de Instrução de 

Transmissões, responsável pela especialização de radiotelegrafistas e sinaleiros para 

a Força Terrestre, além da preparação das bases da Arma de Comunicações, 

estruturando desta forma o comando e controle no Exército Brasileiro. 

  Os mestres franceses também foram responsáveis pela estruturação da 

Aviação do Exército. A introdução deste novo vetor de combate no seio da Força 

Terrestre, através da Escola de Formação de Aviadores militares, foi o embrião do 

Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx), contribuindo para a evolução 

da Doutrina Militar Terrestre brasileira.  

  Em relação ao Serviço de Intendência, a influência francesa foi decisiva para 

sua evolução. Com a aprovação do Regulamento para o Serviço de Intendência da 
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Guerra, foram estabelecidas suas atribuições e criadas algumas ramificações, 

merecendo destaque as Escolas de Intendência, responsáveis pela formação dos 

Intendentes de Guerra e dos oficiais de Administração, estruturando com isso as 

bases da logística militar na Força Terrestre. 

  Desta forma, verifica-se que durante a Missão Militar Francesa, 

principalmente, na administração de Pandiá Calógeras, houve grande alocação de 

recursos necessários a aquisição de MEM e implantação de novas estruturas na Força 

Terrestre, proporcionando assim a evolução da Doutrina Militar Terrestre brasileira.

  

5.3 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

A vinda da grande missão, coincidindo com o Dr. Pandiá Calógeras no 
Ministério da Guerra, levou o Exército a ser dotado de recursos necessários 
à modernização e eficiência. Sua alta administração forneceu-lhe meios de 
que era seriamente carente, razão de justas preocupações e pertinazes 
reclamos de seus integrantes. (BASTOS FILHO, 1994, p. 159). 

  A influência maior da Missão Militar Francesa foi sem dúvida no campo 

educacional, com a reorganização das escolas existentes e a criação de novas. Seu 

envolvimento na instrução do Exército Brasileiro rompeu com o ensino teórico, 

tornando-o mais prático, com destaque para o estudo de casos concretos na formação 

de seus oficiais, contribuindo desta forma para a evolução da Doutrina Militar Terrestre 

brasileira. 

  A Missão Militar Francesa implantou e incutiu continuamente, nos oficiais 

superiores, uma mentalidade voltada para o conhecimento estratégico e tático, 

essenciais para o aprimoramento da Doutrina Militar Terrestre brasileira. 

  A implantação de um método de raciocínio flexível e cartesiano, baseado nos 

fatores da decisão também foi obra dos mestres franceses. Através da análise da 

missão, inimigo, terreno e meios, o pensamento dos militares passou a ser 

sistematizado, o que melhorou a eficiência da Força Terrestre na resolução de 

problemas tipicamente militares, influenciando na evolução da Doutrina Militar 

Terrestre brasileira. 

  Os mestres franceses também inspiraram e incentivaram o trabalho em grupo 

entre os militares. Nos exercícios, principalmente, na EsAO e EEM, os oficiais alunos 

passaram a constituir Estados-Maiores, onde a tônica era o trabalho compartilhado. 

Esse foi realmente um importante passo no processo ensino-aprendizagem, pois os 
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oficiais, a partir da influência francesa, foram instruídos a resolverem problemas de 

forma coletiva e não individual, proporcionando desta forma a evolução da Doutrina 

Militar Terrestre brasileira. 

   A adoção de modernos armamentos e equipamentos militares neste período 

também foi influência dos mestres franceses. O Ministro Pandiá Calógeras visando 

atender às propostas dos franceses implementou um programa para adquirir novos 

MEM para a Força Terrestre, o que contribuiu para a evolução da Doutrina Militar 

Terrestre brasileira. 

  A Missão Militar Francesa também foi fundamental para a reorganização do 

serviço de Intendência, da estruturação da Aviação do Exército e da criação da Arma 

de Comunicações. Estas novas capacidades trouxeram maior dinamismo ao emprego 

conjunto da Força Terrestre, contribuindo desta forma para a evolução da Doutrina 

Militar brasileira. 

     Enfim, a Missão Militar Francesa teve um valoroso papel na transformação 

do Exército Brasileiro. Através das escolas ela nos legou um método de pensamento 

militar que reverberou pelas demais estruturas da Força Terrestre, o que foi 

fundamental para a unificação e consolidação Doutrina Militar Terrestre brasileira.  
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 6 CONCLUSÃO 

 

[...] resta-nos a certeza maior de que a Missão Militar Francesa, que atuou no 
Exército Brasileiro, promoveu-lhe incomparável transformação, gerando-lhe 
indisfarçáveis características que, em sua maioria, perduram até nossos dias. 
(BASTOS FILHO, 1994, p. 163). 

  A atuação da Missão Militar Francesa ao longo de duas décadas, modificou 

as bases doutrinárias do Exército Brasileiro, inserindo em nossa cultura organizacional 

reflexos que se perpetuaram com o passar do tempo. 

  Logo no início da missão os mestres franceses atuaram na EsAO e EEM, 

visando modernizar o Exército Brasileiro. Sua passagem por estas escolas marcou 

uma profunda transformação na preparação dos oficiais, pois o ensino ministrado a 

partir de então passou a apresentar um caráter eminentemente prático, sendo também 

implementado um método cartesiano de raciocínio para a sistematização do 

pensamento militar, proporcionando desta forma a evolução da Doutrina Militar 

Terrestre brasileira. 

  O desenvolvimento da Aviação Militar durante a vigência da Missão Militar 

Francesa legou ao Exército Brasileiro uma nova capacidade. Através do emprego 

deste novo vetor, a Força Terrestre foi inserida na terceira dimensão do combate, 

passando a executar reconhecimentos aéreos, observação de tiros de artilharia e 

missões de ataque, proporcionando com isso a evolução da Doutrina Militar Terrestre 

brasileira. 

  A logística militar teve evolução a partir da influência francesa. A criação da 

Escola de Intendência durante sua vigência possibilitou o surgimento do Corpo de 

Intendentes de Guerra e de Administração, dotando a Força Terrestre de um corpo 

técnico que provê o esforço de guerra essencial às campanhas militares, o que 

contribuiu para a evolução de nossa Doutrina Militar Terrestre brasileira. 

  Outro feito notável para a evolução da doutrina militar terrestre foi a criação 

do Centro de Instrução de Transmissões. Esta importante estrutura criada por 

influência da Missão Militar Francesa, possibilitou à Força Terrestre maior capacidade 

de comando e controle com o emprego de elementos especializados em radiodifusão, 

sendo também o embrião da Arma de Comunicações do Exército, proporcionando 

com isso evolução na Doutrina Militar Terrestre brasileira. 

  A disseminação da Educação Física no âmbito da Força Terrestre também foi 

influenciada pelos mestres franceses. A partir da criação do Centro Militar de 



56 
 

Educação Física, que foi embrionário do Centro de Capacitação Física do Exército e 

da Escola de Educação Física do Exército, houve a inserção da prática do treinamento 

físico nas atividades dos corpos de tropa, com estabelecimentos de metas e padrões 

de desempenho para os diversos ramos da atividade militar, demonstrando desta 

forma a evolução da Doutrina Militar Terrestre brasileira. 

  A realização de manobras no terreno dentro de um contexto de guerra foi outra 

influência francesa em nossa doutrina. Baseado nas hipóteses de emprego da Força 

Terrestre e tendo como oponentes os países do entorno estratégico brasileiro, 

passaram a ser realizadas simulações no terreno num contexto de invasão territorial 

no âmbito do Exército Brasileiro, proporcionando com isso evolução da Doutrina Militar 

Terrestre brasileira. 

  A Missão Militar Francesa atuou em prol da evolução do serviço de saúde do 

Exército. A preparação dos médicos para a vida na caserna e o apoio de saúde 

imprescindível em combate foram os pilares para a criação da Escola de Saúde, a 

qual passou a formar médicos, farmacêuticos e dentistas para prestar apoio de saúde 

em atividades de campanha, contribuindo desta forma para a evolução da Doutrina 

Militar Terrestre brasileira. 

  O Conselho de Defesa Nacional também foi criado por influência francesa. A 

preocupação do Exército Brasileiro com a segurança nacional, fruto da evolução do 

pensamento militar brasileiro, oportunizou a criação deste órgão consultivo para 

assessoramento direto Presidente da República em 1927 e despertou no âmbito das 

Forças Armadas uma maior necessidade de integração, que foi efetivada com a 

criação do Ministério da Defesa em 1999 para coordenar as três forças, demostrando 

desta forma a evolução da Doutrina Militar de Defesa brasileira. 

  Por influência francesa também houve a modernização dos MEM da Força 

Terrestre. Foi lançado na gestão do Ministro Pandiá Calógeras um programa de 

aquisição de materiais militares, destinados à substituição dos existentes nos corpos 

de tropa, com destaque para a compra de obuseiros e carros de combate, que 

dotaram o Exército Brasileiro de novas capacidades, contribuindo desta forma para a 

evolução da Doutrina Militar Terrestre brasileira. 

  O embrião das forças blindadas brasileiras também surgiu pela ação da 

Missão Militar Francesa. Na esteira do programa implementado pelo Ministro 

Calógeras, A Força Terrestre adquiriu novos carros de combate para mobiliar suas 
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tropas blindadas, agregando novas capacidades que proporcionaram evolução na 

Doutrina Militar Terrestre brasileira. 

  Por fim, é possível concluir que a ação realizada pela Missão Militar Francesa 

proporcionou grande evolução doutrinária no preparo e emprego da Força Terrestre, 

modernizando o ensino, a instrução e a administração militar, o que possibilitou uma 

maior profissionalização nos quadros do Exército Brasileiro a partir de então.    
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