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RESUMO 

 

O presente estudo, desenvolvido na Linha de Pesquisa História, Política e Contato 

Linguístico do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, do Instituto de Letras 

da Universidade Federal Fluminense, tem por objetivo geral analisar a importância do ensino 

da língua francesa para o Exército Brasileiro, principalmente no âmbito da preparação de 

militares designados às missões em países francófonos. O referencial teórico adotado baseia -

se nos conceitos de política linguística (CALVET, 2007; LAGARES, 2015; SPOLSKY, 

2016), de francofonia através do aporte teórico de (GUISAN, 2007; CHAUDENSON, 2008; 

LECLERC, 2018), complementado com os estudos sobre francês para objetivos específicos 

(MANGIANTE, 2011; PARPETTE, 2016). A metodologia adotada nesta pesquisa foi de 

cunho documental e de base qualitativa, norteando os seguintes objetivos específicos: (i) 

traçar um panorama histórico da cooperação político-linguística entre o Exército Brasileiro e 

o Exército Francês; (ii) analisar as portarias que criaram e orientam o ensino de idiomas e o 

processo de certificação linguística no Centro de Idiomas do Exército Brasileiro (CIdEx); (iii) 

analisar a preparação e a formação linguística dos militares designados para missões de paz 

em países estrangeiros. A análise dos documentos nos permitiu identificar que a língua 

francesa ocupa uma posição de destaque nas ações diplomáticas e estratégicas das forças 

militares brasileiras. Ademais, a França enquanto parceira histórica nas relações comerciais 

com as forças armadas, e em consonância com a sua política linguística de promoção da 

língua francesa, tem investido em marcar sua posição junto ao CIdEx. 

 

Palavras-chave: Língua francesa; exército brasileiro, política linguística. 
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ABSTRACT  

 

The present study, which has been developed within the line of research of History, Politics and 

Language Contact, as part of the Graduate Program in Language Studies of UFF (Universidade 

Federal Fluminense – Fluminense Federal University) aims to analyze the importance of French 

language teaching to the Brazilian Army, in particular the preparation of military personnel 

deployed in francophone countries. The theoretical framework adopted is based on the concepts 

of linguistic politics (CALVET, 2007; LAGARES, 2015; SPOLSKY, 2016), the francophone 

studies made with the theoretical support of (GUISAN, 2007; CHAUDENSON, 2008; 

LECLERC, 2018) with the addition of research in French for specific purposes (MANGIANTE, 

2011; PARPETTE, 2016). The methodology adopted in this research has come from documental 

data and it is based on a qualitative approach, pursuing the following specific goals: (i) to draw a 

historical outlook of the cooperation between the Brazilian and French Army; (ii) to analyze the 

ordinances that created and still guide language teaching and the process of linguistic proficiency 

certification at the Brazilian Army Language Center (CldEx); (iii) to analyze the linguistic 

preparation and formation of the military deployed in international peacekeeping operations . The 

analysis of the documents allowed us to identify that the French language occupies a prominent 

position in the diplomatic and strategic actions of the Brazilian military forces. Furthermore, 

France has held a position as a historical trading partner with the armed forces, and in accordance 

to its linguistic policy of disseminating the French language, the country has been making sure to 

demonstrate its alignment to the CldEx. 

 

Key-words: French language; the Brazilian army; linguistic politics. 
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RÉSUMÉ 

 

La présente étude développée dans le cadre de la ligne de recherche Histoire, politique et 

contact linguistique du Programme de Troisième Cycle en Études du Langage (Programa de 

Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, en portugais) de l’Institut des Lettres de 

l’Université Fédérale Fluminense, a pour but général d’analyser l’importance de 

l’enseignement de la langue française pour l’armée de terre brésilienne, surtout dans le 

contexte de la préparation des militaires affectés à des missions dans les pays francophones. 

Le référentiel théorique adopté s’est basé sur des concepts de politique linguistique 

(CALVET, 2007; LAGARES, 2015; SPOLSKY, 2016); de francophonie à travers la 

contribuition théorique de (GUISAN, 2007; CHAUDENSON, 2008; LECLERC, 2018), en 

complément des études sur le Français sur Objectifs Spécifiques (MANGIANTE, 2011 et 

PARPETTE, 2016). La méthodologie adoptée dans cette recherche est de nature 

documentaire et de base qualitative, et fixent les objectifs spécifiques suivants: (i) tracer un 

panorama historique de la coopération político-linguistique entre l’Armée de terre brésilienne 

et l’Armée de terre française; (ii) analyser les arrêtés qui ont crée et qui orientent 

l’enseignement de langues et le processus de certification linguistique dans le Centre de 

Langues de l’Armée de terre brésilienne (Centro de Idiomas do Exército, en portugais); (iii) 

analyser la préparation et la formation linguistique des militaires partant en mission de 

maintien de la paix dans des pays francophones. L’analyse des documents nous a permis 

d’identifier que la langue française a une place importante lors des actions diplomatiques et 

stratégiques dans les Forces Armées brésiliennes. Par ailleurs, la France, en tant que 

partenaire historique dans les relations commerciales avec les forces armées, et dans le cadre 

de sa politique linguistique de promotion de la langue française, s’est investie pour marquer 

son lieu d’action auprès du CIdEx. 

 

Mots-clés: Langue française; armée de terre brésilienne; politique linguistique.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, por ser um membro fundador da Organização das Nações Unidas (ONU), já 

participou de mais de 50 missões de paz, tendo contribuído com cerca de 50 mil militares, 

policiais e civis. O país tem participação efetiva em missões de paz da ONU, dentre elas a 

Missão de Estabilização das Nações Unidas na República Democrática do Congo 

(MONUSCO) e a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização 

da República Centro-Africana (MINUSCA). Tanto na República Democrática do Congo 

quanto na República Centro-Africana, o idioma oficial é o francês, fato que justifica a 

importância do ensino dessa língua para os militares brasileiros. Cumpre ressaltar que o 

francês é uma das seis línguas oficiais da ONU, seguido do inglês, espanhol, árabe, russo e 

chinês. 

A relação entre as forças militares do Brasil e da França tem como marco o ano de 

1919, quando o governo brasileiro contratou a Missão Militar Francesa (MMF) com o intuito 

de modernizar o Exército Brasileiro (EB), tanto no campo de instrução e preparação de 

militares, quanto na modernização de equipamentos e armamentos de guerra. O contrato 

bilateral, que a princípio era de quatro anos, estendeu-se por 20 anos, tendo sido renovado 

seis vezes ao longo do tempo.  

Os termos do contrato determinavam que oficiais franceses comandassem a Escola 

de Estado Maior (EEM), a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), a Escola de 

Intendência e a Escola de Veterinária e, em contrapartida, o Brasil se comprometeria em 

privilegiar a indústria francesa em suas compras de armas e equipamentos militares. Nesse 

contrato bilateral foi também estabelecido que os oficiais brasileiros que se destacassem nas 

escolas militares fossem enviados para aperfeiçoamento na França e, ao regressar, 

assumiriam a direção dos cursos nas Escolas Militares. 

Outro marco da relação militar franco-brasileira foi o Plano de Ação da Parceria 

Estratégica bilateral, assinado no ano de 2008, pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e 

Nicolas Sarkozy. O acordo, considerado um dos maiores e mais importante na história dos 

dois países, previa a construção de um estaleiro e de uma base naval no município de Itaguaí, 
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na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde seriam produzidos quatro submarinos 

convencionais do modelo Scorpène e um submarino nuclear. Logo, a importância do idioma 

francês para as forças militares brasileiras consolidou-se a partir das parcerias entre os dois 

países e se mantêm até os dias atuais. Um exemplo dessa parceria pode ser observado através 

da presença de um oficial de ligação1 do exército francês no EB. 

A pertinência da discussão sobre a formação linguística dos militares pauta-se em 

dados levantados junto ao Centro de Idiomas do Exército (CIdEx), que se ocupa da formação 

plurilíngue dos militares.  É importante salientar que, durante a XIV Semana de Ciências 

Humanas, no mês de junho de 2019, no Centro de Estudos e Pessoal e Forte Duque de 

Caxias, uma das temáticas apresentadas foi sobre a importância de uma formação plurilíngue 

para todo o contingente do EB até 2030. 

 Ao analisarmos o número de militares habilitados em línguas estrangeiras pelo 

CIdEx, observamos que a quantidade de habilitados em francês ainda é inferior quando 

comparada aos habilitados em inglês e em espanhol. No entanto, também notamos que a 

procura pela habilitação em francês vem aumentado gradativamente nos últimos anos, visto 

que a maioria das missões de paz da ONU ocorre em países francófonos. Nesse sentido, há 

uma necessidade de se abordar o ensino do idioma também por uma perspectiva intercultural, 

com base nos conceitos da francofonia. 

Atualmente, para ser considerado habilitado em língua francesa, o militar do 

Exército Brasileiro deve apresentar o certificado de aprovação em um dos seguintes exames 

de proficiência linguística: o DELF (Diplôme d’études en langue française); o DALF 

(Diplôme approfondi de langue française), ambos emitidos no Brasil pela Aliança Francesa; 

ou o STANAG 6001 (Standardization Agreement – Language Proficiency Levels), diploma 

desenvolvido pela OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e emitido por escolas 

ou instituições certificadas pelo acordo de normalização. Uma vez de posse de um desses 

certificados, o militar deve enviá-lo à seção de certificação do CIdEx, a qual analisará a 

veracidade e publicará a habilitação no Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército 

(SICAPEX) do militar. 

                                                           
1  Oficial de ligação: é o responsável por garantir a articulação e a cooperação entre as forças. 
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A importância da habilitação em algum idioma estrangeiro está diretamente 

associada à candidatura do militar às missões no exterior. Além de ser uma experiência 

profissional e cultural que enriquece seu currículo, é uma forma de reconhecimento da 

excelente atuação do militar.  

O contexto das missões demanda ainda, por parte dos candidatos selecionados, um 

conhecimento da língua estrangeira para usos específicos. Guimarães (2014) aponta que o 

Ensino de Língua para Fins Específicos (ELFE) se aplica ao ensino de línguas (materna ou 

estrangeira), direcionado para uma determinada situação-alvo. No caso do francês para fins 

específicos, o acrônimo correspondente é FOS (Français sur Objectif Spécifique). 

Pretendemos destacar nesta pesquisa a importância estratégica do ensino da língua 

francesa para o EB. A motivação para o estudo decorre da nossa experiência como professora 

no Centro de Idiomas do Exército, situado no Forte Duque de Caxias, no Leme - Rio de 

Janeiro.  

O estudo de natureza qualitativa e documental está inserido na Linha de pesquisa 

História, Política e Contato Linguístico, do programa Estudo de Linguagem da Universidade 

Federal Fluminense. Para tanto, a fundamentação teórica adotada baseia-se nos conceitos de 

Política linguística, francofonia e de ensino de Français sur Objectif Spécifique (FOS). 

 

1.1 TEMA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa tem por tema as políticas de ensino-aprendizagem da língua 

francesa para militares brasileiros, em especial aqueles que participam das missões milit ares 

no exterior. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Temos por objetivo geral descrever e analisar as ações de formação linguística dos 

militares do EB. São objetivos específicos: 
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 Apresentar um panorama da histórica relação militar e político-linguística 

entre o Brasil e a França; 

 Correlacionar as demandas de formação linguística com a abordagem de 

ensino da FLE; 

 Destacar a importância estratégica da língua francesa no âmbito das missões 

militares; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa se justifica pelo reconhecimento da importância estratégica do ensino 

da língua francesa para militares designados a missões em países francófonos. Nesse 

contexto, e a partir da experiência como professora de francês do Centro de Idiomas do 

Exército, observa-se que o domínio do idioma é fundamental para uma boa interação entre as 

tropas brasileiras e estrangeiras e a população local, garantindo assim o sucesso da missão. 

Ressaltamos que tanto a modalidade de ensino de francês como língua estrangeira (FLE), 

quanto a modalidade de ensino de francês para objetivos específicos (FOS) são pertinentes no 

processo de ensino-aprendizagem. 
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2 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, discorreremos acerca da definição da abordagem metodológica 

qualitativa documental, na qual este projeto está inserido e, posteriormente, apresentaremos 

os documentos investigados e os procedimentos utilizados para a análise e coleta de dados.  

Considerando a perspectiva teórica deste trabalho, principalmente os estudos sobre 

glotopolítica, que reconhecem os diferentes agentes que atuam na elaboração de uma política 

linguística, investigaremos a partir de documentos como a língua francesa vem ocupando um 

lugar de destaque na formação linguística dos militares brasileiros. Nesse sentido, adotamos a 

abordagem metodológica qualitativa, que se caracteriza como aquela que busca interpretar e 

descrever os dados do estudo em foco.   

As informações coletadas na abordagem qualitativa podem ser obtidas e analisadas 

de diversas formas, de acordo com o objetivo que se deseja alcançar. Com isso, o pesquisador 

pode empregar uma variedade de procedimentos e instrumentos de constituição e análise de 

dados. Em geral, os instrumentos utilizados para constituição de dados são: observação, 

questionários e análise documental. 

São tipos de pesquisa qualitativa: a pesquisa documental, a pesquisa etnográfica e o 

estudo de caso. Em nosso trabalho, adotaremos a pesquisa documental que, segundo Guba & 

Lincoln (1981), consiste em um intenso e amplo exame de diversos materiais que não foram 

utilizados para nenhum trabalho de análise ou que podem ser reexaminados, buscando outras 

interpretações ou informações complementares, esses materias são chamados de documentos. 

No século XX, os estudos em história social passam a considerar como documento 

“tudo o que é vestígio do passado, tudo o que serve de testemunho” (CELLARD, 2008, p. 

298). Com essa abrangência acerca da palavra, podemos considerar materiais de naturezas 

diversas, como documentos de natureza iconográfica, cinematográfica, objetos do cotidiano e 

qualquer tipo de testemunho registrado. Contudo Cellard (2008) aponta cinco elementos 

importantes a serem considerados pelo pesquisador ao pesquisar um documento: 1) o 

contexto; 2) o autor; 3) a autenticidade; 4) a natureza; 5) os conceitos-chave e a lógica 

interna. 



20 
 

 
 

 Dessa forma, neste trabalho, selecionamos como documentos primordiais as 

portarias, os programas de formação e os editais, além de uma revisão bibliográfica sobre o 

tema investigado. Para Swiggers (2013), quando a base documental do trabalho é composta 

por textos do passado e do presente, no que diz respeito à organização do trabalho, cabe 

diferir três fases: uma fase heurística, que compreende informar-se sobre as fontes, 

contextualizar ideias e termos, “catalogar” ideias, pontos de vista e terminologia; uma fase 

hermenêutica, que consiste em uma interpretação fundamentada no uso de categorias 

interpretativas e uma fase executiva: a demonstração dos resultados da investigação. Assim 

sendo, por estarmos atuando diretamente no ambiente da pesquisa, não tivemos grandes 

dificuldades na fase heurística. 

Para alcançar os objetivos traçados nesta pesquisa, apresentaremos aquilo que 

consideramos como os dois grandes marcos da relação de cooperação entre o Exército o 

Brasileiro e o Exército Francês, a Missão Militar Francesa (MMF), (MALAN, 1988; 

BASTOS FILHO, 1994; NABUCO DE ARAUJO, 2008; NERY, 2018) e o plano de ação da 

Parceria Estratégica bilateral, de 2008 (ANEXO 1). Em seguida, examinaremos a Portaria nº 

577 de 8 de outubro de 2003 (ANEXO 2), que estabelece as Instruções Gerais para as 

Missões Militares no Exterior, na qual destacamos a exigência da habilitação do idioma do 

país estrangeiro sede como requisito para se candidatar à missão. Também serão objetos de 

estudo, a Portaria nº 153 de 16 de novembro de 2010, do EME (ANEXO 3), que aprova a 

criação da avalição de proficiência linguística do exército, o Informex nº 19 de 24 de junho 

de 2019 (ANEXO 4), e a Lei nº 7.831 de 2 de outubro de 1989 (ANEXO 5), que criou o 

quadro complementar de oficiais e possibilitou o ingresso de professores de idiomas no EB. 

Complementaremos nossa pesquisa documental com a leitura de revistas eletrônicas 

que foram recomendadas por militares com experiência em missões de paz. Destacamos o 

aporte da revista do Instituto Igarapé, produzida com o apoio do CCOPAB. Ainda com base 

em documentos eletrônicos, nos serviremos também de dados publicados pelo Ministério da 

Defesa e pela ONU. Esses documentos descrevem a participação das forças miliares 

brasileira em missões de paz da ONU, bem como o processo de preparação e de formação 

linguística dos militares designados para atuar em países estrangeiros.  
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Para o levantamento de dados referentes ao CIdEx, desde sua fundação até o ano de 

2019, destacamos as Portarias nº 1.349 de 22 de setembro de 2015 e nº 26 de 23 de fevereiro 

de 2018, do EME e editais públicos. Selecionamos também as Portarias nº 305 de 20 de 

dezembro de 2018 e nº 311 de 8 de agosto de 2017, do Estado Maior do Exército, que 

norteiam o processo de certificação de idiomas para militares do EB, todos disponíveis em 

meios eletrônicos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Para o desenvolvimento deste estudo sobre o status do francês no EB, nos 

basearemos nos conceitos teóricos de Francofonia de Guisan (2007), Chaudenson (2008) e 

Leclerc (2018) e de Política Linguística (PL) de Calvet (2007), Lagares (2015) e Spolsky, 

(2016), articulando-os com os conceitos relacionado à abordagem do Français sur Objectif 

Spécifique (FOS). Acreditamos que o conceito de Francofonia se justifica em nossa pesquisa 

uma vez que o ensino de francês para militares está diretamente associado aos participantes 

que atuarão em missões de paz da ONU em países francófonos e, consequentemente, estarão 

em contato com diversas variedades da língua francesa.  

Em relação ao conceito de PL, compartilhamos com Spolsky (2009) a ideia de que 

“política linguística é feita de escolhas” que podem compreender o uso de uma língua ou de 

sua variedade, em um contexto multilíngue.  O conceito de PL nos auxiliará na análise das 

práticas voltadas para a promoção da língua francesa no âmbito do EB e a escolha do FOS 

como um direcionamento para atender a uma demanda concreta por parte dos militares.  

 

3.1 POLÍTICA LINGUÍSTICA 

 

A área de estudos em Política Linguística (PL) se desenvolveu, sobretudo, a partir da 

segunda metade do século XX, em razão dos estudos sobre a situação linguística dos países 

em processo de descolonização. Segundo Lagares (2015), o termo Política Linguística pode 

ter diversos significados, todavia, há uma noção de PL que se relaciona especificamente à 

planificação, isto é, à adoção explícita de decisões políticas sobre línguas – uma boa parte 

delas relacionadas ao ensino – que depois são implementadas com a ajuda de técnicos 

especialistas em linguagem e/ou educação. Há também uma noção mais ampla de política 

linguística, que considera toda ação política que tenha alguma incidência nas relações sociais 

e uma leitura “glotopolítica”, pois toda mudança social implica algum tipo de modificação 

das relações linguísticas. O termo “glotopolítica”, ainda considerado recente, é definido por 

Lagares (2018) como toda e qualquer ação sobre a linguagem, nos mais diversos âmbitos e 
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níveis, sem pretender tornar obsoletos os termos ‘planejamento’ ou ‘política linguística’, 

porém deixando explícito que toda decisão sobre a linguagem tem “efeitos glotopolíticos”.  

Ao refletirmos a respeito de PL, Calvet (2007) destaca que é essencial que pensemos 

também em planejamento linguístico e na sua implementação, pois a PL é inseparável da sua 

aplicação. O autor ainda ressalta a que a expressão “language planning” – planejamento 

linguístico – teve sua origem em 1959, nos estudos de Einar Haugen2 sobre os problemas 

linguísticos da língua nacional da Noruega. Os estudos nessa área avançaram nas décadas de 

1970 e 1980 com as pesquisas de Bright, Labov, Gumperz e Hymes nos Estados Unidos. 

Todavia, um grande progresso se deu em 1969, quando Kloss, apresentou a distinção entre 

planejamento do corpus e planejamento do status. O Planejamento de corpus se relaciona às 

intervenções na forma da língua, como no caso da elaboração de uma escrita e das reformas 

ortográficas. Já o planejamento do status diz respeito às intervenções nas funções da língua, 

como, por exemplo, a promoção de uma língua oficial ou sua introdução na escola. Vale 

destacar que essa distinção é ainda utilizada por grande parte dos pesquisadores da área.  

A França é um dos países que, ao longo de sua história, levou em consideração o 

papel estratégico da língua e sua relação com o Estado. Nesse sentido, ela se empenhou na 

criação de redes em prol da difusão da língua no exterior e de sua “proteção” em seu 

território. Dentre as ações de políticas linguísticas com essa finalidade, destacamos: a Aliança 

Francesa (1883), a Missão Laica (1902), a Direção Geral dos Assuntos Culturais, Científicos 

e Técnicos (1941) e, mais recentemente, o Institut Français, que tem por objetivo difundir a 

cultura, a ciência e, principalmente, o ensino da língua francesa no exterior. Um exemplo de 

PL, por parte da França, é a luta pelo ensino de duas línguas estrangeiras em toda União 

Europeia, garantindo um espaço para o francês, após o inglês, no âmbito do ensino de línguas 

estrangeiras na Europa (CALVET, 2007).  

No Brasil, a França se destaca entre os países que mais investem na formação 

linguística dos professores de FLE (francês língua estrangeira). Através de seu Consulado, 

periodicamente são oferecidas bolsas de estudos e de formação continuada na França. É 

importante destacar as ações políticas de divulgação cultural através do festival de cinema 

                                                           
2 E. Haugen, “Planning in Modern Norway”, in Anthropological Linguistics, 1/3, 1959. 
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francês, de feira de gastronomia francesa, da festa da música, dentre outros. Esses fatos 

comprovam a constante preocupação da França com a questão do status internacional da 

língua francesa. Vale salientar que o status da língua diz respeito a sua função social e sua 

relação com outras línguas. Assim, podemos considerar como exemplos de promoção do 

status de uma língua, seu uso oficial e seu ensino nas escolas. Compartilhamos de Lagares 

(2018) a definição de língua oficial como sendo aquela que é considerada adequada para 

todas as atividades políticas e administrativas de um país, de uso comum em contextos 

públicos e em todos os trâmites próprios do aparelho do Estado. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Gabinete de estatística da União 

Europeia (Eurostat), no ano de 2017, o status do ensino do francês como língua estrangeira 

está muito inferior ao ensino inglês na mesma modalidade, porém o francês ainda mantém um 

lugar de destaque em relação a todas as outras línguas, como podemos observar na figura 1 a 

seguir. 

 

Figura 1: As línguas ensinadas na Europa. 

Fonte: https://www.bfmtv.com/ 
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Na África, o status do francês ainda permanece em posição de destaque, ocupando, 

em muitos países, o lugar de língua oficial, língua de trabalho e a principal língua ensinada 

nas escolas. O último relatório “La langue française dans le monde”, publicado em 2018, 

informa que o continente africano concentra 60% dos falantes do francês. 

Para reforçar a promoção do francês no mundo, o presidente da França, Emmanuel 

Macron, divulgou no dia 20 de março de 2018, durante um evento na Academia Francesa 

para comemorar o dia da Francofonia, um projeto que vinha sendo planejado mesmo antes de 

sua eleição. Trata-se de estratégias para a difusão da língua francesa – uma ação puramente 

política – o documento chamado de “Une ambition pour la langue française et le 

plurilinguisme” é composto de 33 medidas e afirma que o francês é a 5° língua mais falada no 

mundo e que a quantidade de falantes não para de aumentar. No entanto, para que o francês 

alcance um maior número de falantes no mundo é necessário que a França estabeleça 

parcerias. 

‘La France souhaite concourir à la réalisation de cette stratégie avec 

l’Organisation Internationale de la Francophonie et l’ensemble des 

partenaires qui partagent son ambition pour la langue française et le 

plurilinguisme.3’ 

 

Quando pensamos em PL em contexto militar também observamos parcerias entre as 

Forças Amigas e nos contratos bilaterais. Para Spolsky (2016), nas forças armadas, as 

complexidades de exércitos multilíngues, como a Legião Estrangeira Francesa e o exército 

indiano controlado por ingleses, tem incentivado uma diversidade de políticas de gestão, e o 

desejo de se comunicar com o inimigo ou com os habitantes de um território ocupado levou à 

elaboração de políticas linguísticas militares. 

O Exército francês em parceria com o EB envia regularmente, a cada três anos, um 

Oficial de Ligação a fim de contribuir com o ensino de francês para os militares brasileiros. 

Em 2019, o EII (Estágio Intensivo de Idiomas), que ocorreu entre os meses de fevereiro e 

abril no CIdEx, (Centro de Idiomas) contou com o apoio de um Tenente Coronel francês. 

Esse oficial ministrava, uma vez por semana, uma palestra de duas horas para os alunos, 

sempre abordando temas militares. O mesmo militar também buscou uma parceria junto à 

                                                           
3 A França deseja contribuir para a realização desta estratégia com a Organização Internacional da Francofonia e 

todos os parceiros que compartilham sua ambição pela língua francesa e plurilinguismo. (Tradução nossa) 
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Aliança Francesa para obter cessão de um professor para as atividades de ensino de francês 

no Centro. 

Além das palestras no CIdEx, o oficial francês também atuou realizando instruções 

nos cursos oferecidos pelo Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), 

organização militar que apoia a preparação de militares, policiais, civis brasileiros e de 

nações amigas para missões de paz e desminagem humanitária.  

Ainda no âmbito das parcerias, o CIdEx também conta com apoio de outras forças 

militares estrangeiras. Aquela que mais se destaca é com o Exército Americano, através da 

presença permanente de um oficial da área da educação que se dedica em tempo integral ao 

CIdEx, ministrando aulas de inglês e espanhol aos militares designados às missões no 

exterior. Nesse caso, trata-se de um acordo bilateral, pois o EB também envia um oficial da 

área de educação para lecionar língua portuguesa na Academia West Point, em Nova York, 

acordo que se mantém desde 1944. Em tempo, é importante acrescentar que também há 

oficiais americanos na Marinha do Brasil e na Aeronáutica. Observamos, nesse caso, que a 

proposta pedagógica adotada pelo professor é voltada prioritariamente para o uso da língua 

inglesa em contexto militar. No entanto o CIdEx recebeu cerca de mil livros didáticos 

ofertados pelo governo americano para uso dos alunos, juntamente com bandeirolas dos 

EUA. 

Conforme afirma Bagno (1999, p.9), tratar de língua é tratar de tema político. No 

caso do ensino do francês no EB, poderíamos pensar em parcerias e/ou acordos bilaterais com 

forças militares de países francófonos, onde, na maioria das vezes, é o país de destino dos 

nossos militares designados para missões de paz. É interessante acrescentar como exemplo, o 

Senegal, que é uma das forças amigas do Brasil; trata-se de um país francófono que, 

periodicamente, envia militares para o curso de português para estrangeiro no CIdEx. De todo 

modo, abordar a francofonia e as variedades linguísticas do idioma em sala de aula é uma 

escolha político linguística, visto que os militares precisam aprender sobre a variedade 

linguística e cultural dos países francófonos "periféricos" para os quais são designados.  
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3.2 FRANCOFONIA 

 

O conceito de francofonia relaciona a língua francesa aos espaços geográficos onde o 

francês é falado, geralmente em razão da colonização francesa. Para pensarmos a francofonia 

no campo da linguística podemos refletir sobre a seguinte afirmação de Calvet (2007).  

 

[...] a francofonia é, com efeito, ao mesmo tempo, uma realidade 

sociolinguística, produto da história - particularmente da história colonial - e 

um conceito geopolítico recente, cuja ideia foi lançada em 1964 por dois 

chefes de Estado, Léopold Sedar Senghor e Habib Bourguiba. (CALVET, 

2007, p.136).  

 

O autor ressalta que o termo francofonia, no sentido sociolinguístico, está 

relacionado ao conjunto de diferentes países e povos que utilizam a língua francesa por 

influência colonial. Já no sentido geopolítico, a francofonia está ligada à Organização 

Internacional da Francofonia (OIF), instituição de natureza política que congrega Estados e 

governos dos cinco continentes. Guisan (2007) também corrobora o preceito que associa o 

termo francofonia à colonização, em uma configuração geopolítica que situa a França no 

centro e as colônias nas periferias. Nesse sentido, o autor afirma que “francófono significa 

aquilo que é, ou quem pertence à periferia, o centro sendo naturalmente a França, sobretudo 

Paris” (GUISAN, 2007, p. 225). 

Chaudenson (2008) também propõe uma analogia acerca do termo francofonia. Ele 

considera que a francofonia multilateral, originada em 1970, era uma espécie de UNESCO 

dos Estados francófonos e de suas antigas colônias francesas e belgas, reunindo cerca de 

vinte países membros. Ao triplicar esse número, a francofonia, segundo o autor, passou a ser 

considerada uma espécie de sub-ONU, reunindo cerca de um terço dos estados do mundo. 

Atualmente, segundo dados do site da OIF (2019), a organização compreende 88 

Estados-membros ou observadores, dos quais 54 são Estados-membros, sete são associados e 

27 são observadores. Segundo Leclerc (2018), os 54 membros de pleno direito são aqueles 

que fazem parte das Cúpulas Francófonas, esse status deve-se, geralmente, ao fato de o 

francês ser uma língua oficial ou co-oficial no país ou região, são exemplos de países 

membros a Bélgica e o Haiti.  
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Os sete países associados frequentam determinados fóruns sem intervir nos debates, 

mas podem apresentar trabalhos; esse status é reservado aos Estados e governos nos quais o 

francês é usado no ensino ou compartilham os valores da Francofonia, a Armênia e o Chipre 

são exemplos de países associados. Em relação aos 27 países observadores, eles têm as 

mesmas obrigações e privilégios que os membros associados, mas as delegações se reúnem 

em uma seção separada. São exemplos de países observadores a Croácia e a Polônia. 

Na imagem (figura 2) a seguir, temos a representação cartográfica dos países que 

constituem o espaço da francofonia no mundo: 

 

 

      Figura 2: Mapa do mundo da Francofonia.  

Fonte: https://www.francophonie.org 

 

A OIF reúne mais de 500 milhões de habitantes, quase 10% da população mundial e 

um quarto dos Estados-membros das Nações Unidas. Desse modo, presente nos cinco 

continentes, o idioma francês é a segunda língua de 175 milhões de pessoas em todo o 

mundo. Leclerc (2018) aponta que, do ponto de vista histórico, a presença da língua francesa 

na África e na Oceania é mais recente. Nessas regiões, a expansão do francês teve início no 

século XIX com as conquistas militares, religiosas e políticas linguísticas educativas.  
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Como explica Calvet (2007), a palavra francofonia possui duas definições: a 

francofonia, com ‘f’ minúsculo, como o conjunto de falantes francófonos e a Francofonia, 

com ‘F’ maiúsculo, como o conjunto de países que fazem parte da OIF. Nesta pesquisa, 

iremos empregar o termo francofonia no sentido sociolinguístico, não necessariamente no 

sentido geopolítico, uma vez que o que mais nos interessa são os diversos contextos de uso da 

língua francesa nos quais as missões militares estão inseridas.  

Nos últimos anos, o Brasil esteve engajado em várias missões de paz da ONU em 

países francófonos, dentre elas, destacamos a Missão das Nações Unidas para Estabilização 

do Haiti (MINUSTAH), por ter sido a mais duradoura, entre os anos de 2004 e 2017. Foram 

treze anos de trabalhos intensos, muitos militares envolvidos e a constante necessidade de uso 

da língua francesa. Na figura 3, a seguir, podemos observar o número expressivo de militares 

envolvidos na MINUSTAH. É importante salientar que a cada seis meses os militares 

deslocados retornavam ao Brasil, sendo substituídos por um novo grupo que também 

permanecia por seis meses e assim sucessivamente. 

 

 

Figura 3: A participação das Forças Armadas Brasileira no Haiti. 

Fonte: https://www.defesa.gov.br 

 

Já na figura 4, abaixo, podemos observar as dez missões de paz em que o Brasil 

participou. Vale ressaltar que, dos dez países, três (Haiti, Costa do Marfim e República 

Democrática do Congo) possuem a língua francesa como língua oficial e são membros da 

OIF. 
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 Figura 4: O Brasil nas missões de Paz. 

Fonte: https://www.defesa.gov.br 

 

Em 2010, o Brasil iniciou sua participação na Missão das Nações Unidas na 

República Democrática do Congo (MONUSCO), na qual, atualmente, estão envolvidos 20 

oficiais brasileiros, todos sob a liderança de um comandante também brasileiro.  

Ao observarmos os diversos países francófonos de destino das missões de paz, 

poderemos notar a grande diversidade social, cultural e histórica desses países. Diante desse 

fato, seria contraditório pensar a língua francesa falada nesses contextos como uma língua 

homogênea. Calvet (1993) afirma que toda língua comporta, obrigatoriamente, variações por 

parte de seus falantes. Lembramos que as variações linguísticas podem ser geográficas, 

chamadas de variação diatópica, ou sociais, denominadas variação diastrática.  

Logo, se nos deslocarmos de Paris para Dakar, ou vice-versa, perceberemos 

facilmente as diferenças no modo de falar das pessoas. Essas variações linguísticas são 

chamadas por Bagno de “um feixe de variedades” (BAGNO, 2007, p.47), conforme esse 

autor, a variedade linguística é cada um dos diferentes modos de falar uma língua, destacando 

que cada variedade possui suas peculiaridades e oferece aos falantes toda a estrutura 

necessária para sua interação. No caso do ensino de francês para militares designados às 

missões em países francófonos, é imprescindível, nas aulas de FLE, abordar as variedades 

linguísticas do idioma e a diversidade cultural do país onde irão atuar. Nesse sentido, os 
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estudos sobre FOS ressaltam a consciência intercultural como uma das competências das 

interações comunicativas, ao lado das competências linguísticas.  

  

3.3 FRANCÊS COM OBJETIVO ESPECÍFICO (FOS)  

 

Para complementar o nosso embasamento teórico recorremos às contribuições dos 

trabalhos sobre francês para objetivo específico, cujo acrônimo é conhecido como FOS,  

Français sur Objectifs Spécifiques. O FOS é considerado uma vertente do FLE (Français 

Langue Étrangère) e tem como principal particularidade a aprendizagem de um idioma com 

um direcionamento específico, relacionado a uma necessidade de uso da língua em contexto 

profissional. Dessa forma, Carras et al (2007) afirmam que: 

 

O Francês com Objetivo Específico (FOS) se dirige aos públicos que devem 

adquirir, cada vez mais rapidamente, com objetivo utilitário atual ou futuro, 

um capital cultural e linguístico; saberes, experiências e comportamentos que 

lhes permitirão enfrentar situações às quais eles serão confrontados em sua 

vida universitária ou profissional. (CARRAS et al, 2007, p.7)4 
 

O processo de elaboração de um curso de FOS possui demandas muito específicas e 

são essas demandas bem específicas que distinguem o FOS do Francês de Especialidade. 

Segundo Parpette e Mangiante (2004), o Francês de Especialidade foi historicamente o 

primeiro termo a designar manuais voltados para públicos específicos que estudavam francês 

em uma perspectiva profissional ou universitária. Para os autores, o processo de elaboração 

do curso de FOS é composto de cinco etapas: estudo da demanda, análise das necessidades, 

coleta de dados, análise de dados e elaboração do programa didático.  

No caso da demanda do francês militar, tomemos o exemplo de uma tropa que deve 

se preparar para atuar em missão de paz da ONU no Congo. Os militares envolvidos têm por 

objetivo estabelecer uma comunicação com outros militares de diversas nacionalidades 

                                                           
4 Le Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) S’adresse à des publics devant acquérir, de plus en plus rapidement, 

dans un but utilitaire présent ou futur, un capital culturel e langagier: des savoirs, des savaoirs-faire et des 

comportements qui leur permettent de faire face aux situations auxquelles ils seront confrontés  dans leur vie 

universitaire ou profissionnelle. (Tradução nossa) 
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envolvidos na missão e também com os habitantes locais. Nesse sentido, o aprendizado do 

vocabulário militar para realização de operações, para o manuseio dos equipamentos e carros 

de combate se faz necessário.  

A etapa da coleta de dados é a parte mais específica no processo de elaboração de um 

programa de FOS. Ela confirma, completa e, eventualmente, modifica a análise das 

necessidades. Esta fase também fornece informações para a elaboração do programa de 

formação linguística. A primeira questão que deve ser feita no processo de pesquisa de dados 

é acerca da localidade. No caso da missão no Congo, o ideal seria coletar os dados no próprio 

país. Contudo, não sendo possível, a pesquisa poderia ser realizada com militares e civis que 

estão ou estiveram naquele país, no contexto da missão de paz da ONU. 

Podemos dizer que a análise de dados e a elaboração didática caminham juntas. Para 

Parpette e Albuquerque Costa (2016), a elaboração didática deve seguir os quatro princípios a 

seguir: (a) as atividades que estão a serviço da análise das necessidades são realizadas em 

função das situações de comunicação identificadas na pesquisa; (b) a elaboração da didática é 

realizada de acordo com as informações coletadas durante o processo; (c) adota-se uma 

metodologia comunicativa fazendo uso de documentos autênticos e comunicação natural em 

grupo; (d) é proposto uma participação maior dos alunos e menor do professor. Todavia, 

ainda que seja realizado todo o processo para a elaboração do programa, é sempre possível 

que exista uma situação não prevista. Para Parpette e Mangiante (2016), a noção da adaptação 

é um dos pontos centrais do FOS. 

Quando começamos nossa atuação docente no CIdEx, havia a recomendação para o 

uso de um método de FLE, comum e atual no mercado. No entanto, no decorrer das aulas do 

EII, no início de 2019, recebemos do oficial do exército francês os três volumes do método 

"En Avant". Esse manual é considerado método de FOS e trata-se de uma parceria do 

Ministério das Relações Exteriores da França e da OIF, elaborado em 2018, por professores 

de FLE/FOS e com a colaboração de oficiais franceses especialistas em missões de paz da 

ONU.  

Inicialmente, o militar francês sugeriu a utilização integral do método. Porém, 

considerando que o manual “En Avant" é direcionado para os militares em missões de paz da 

ONU, e em nossas turmas temos militares designados também para missões diplomáticas, 
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missões de ensino e de instrução, e que o estágio já estava acontecendo com o método comum 

de FLE, e sendo bem aceito pelos alunos, os professores brasileiros optaram por mesclar o 

uso de um manual FLE (SAISON) com um manual FOS (EN AVANT), o que gerou um bom 

resultado ao término do estágio. 

Ainda considerando o ensino de francês no CIdEx, podemos refletir brevemente 

sobre a abordagem escolhida. O público do EII de Francês pode ser classificado ao mesmo 

tempo como homogêneo e heterogêneo. É homogêneo se considerarmos que todos os alunos 

são militares e precisam conhecer o vocabulário militar, seja para dar ou receber uma ordem, 

manusear armamentos e carros de combate, comandar uma tropa, realizar cerimônias, redigir 

relatórios e interagir com militares franceses e francófonos. E também é heterogêneo 

considerando que na mesma turma há alunos que irão para o Congo em missão de paz e 

outros que vão para a França em missão diplomática, universos de interação bem diferentes.  

Independentemente de ser missão diplomática ou missão de paz, o militar precisa 

saber se comunicar de maneira geral no dia a dia, fazer compras, fazer reservas, ir ao 

hospital, ler jornal, isso justifica o uso de um método de FLE, e no dia a dia profissional o 

francês militar é imprescindível, o que justifica o uso do método de FOS. No caso do En 

Avant, é abordado tanto as rotinas militares pertinentes às missões de paz como as tarefas 

diárias de um quartel. Entretanto, apesar de o manual En Avant ser classificado na 

modalidade FOS, ele não especifica a nacionalidade do público ao qual se direciona, 

procedimento que seria esperado de um manual dessa natureza. Dessa forma, acreditamos que 

o livro poderia ser considerado um manual de francês de especialidade uma vez que é 

direcionado para o público militar designado à missão de paz. No entanto, observamos 

empiricamente que o livro atende à demanda de ensino-aprendizagem de francês para 

militares independente de qual for a nacionalidade ou a missão do aluno/militar.  
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4 A RELAÇÃO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS FORÇAS MILITARES BRASILEIRA 

E FRANCESA: O STATUS DA LÍNGUA FRANCESA 

 

A história da relação de cooperação entre as forças militares brasileira e francesa 

remonta ao início do século XX.  Segundo Nabuco de Araújo (2008), após a participação do 

Brasil na Primeira Guerra Mundial observou-se a necessidade de reformulação da base do 

Exército Brasileiro, desde o ensino e a formação militar até a modernização da indústria 

bélica. A França, que saíra vitoriosa sobre a Alemanha, tinha os atributos e a experiência que 

se buscava para contribuir com essa reforma. 

O compromisso de criar a MMF surgiu durante o período de guerra, na reunião da 

Comissão Interaliada, em Paris, entre 30 de novembro e 03 de dezembro de 1917. No mesmo 

ano, em 26 de outubro, o Brasil passou a fazer parte do bloco dos países Aliados, formado 

por França, Inglaterra e Estados Unidos, em guerra contra a Alemanha. 

O general Malan d’Angrogne5, grande admirador da doutrina francesa, era o adido 

militar brasileiro na França naquele período e foi uma figura importante para a assinatura do 

contrato da Missão Militar Francesa, que ocorreu no ano de 1919. O principal objetivo da 

MMF do ponto de vista francês era manter relações militares e, principalmente, comerciais 

favoráveis à França, criando uma política de intercâmbios, com isso ganhando concessões e 

privilégios de mercado. Do ponto de vista brasileiro, o principal objetivo era a modernização 

                                                           
5 Alfredo Malan d’Angrogne (Gênova, 1873 – Petrópolis, 1932). Em 1885, emigrou com a família para o Brasil, 

indo residir em Pelotas (RS). Seu pai, ligando-se à corte de dom Pedro II por atividades consulares, transferiu-se com 

a família em fins de 1886 para o Rio de Janeiro. Alfredo Malan matriculou-se, em março de 1890, na Escola Militar 

da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. No ato de matrícula, seu pai acrescentou-lhe o sobrenome “d’Angrogne”, em 

homenagem ao rio que banha a região italiana de seus ancestrais. No início de 1891, através da “Grande 

Naturalização” promovida pelo governo Deodoro, adquiriu a cidadania brasileira. Em maio de 1916, foi indicado 

para o cargo de adido militar na França. No mesmo ano, acompanhou Hermes da Fonseca em excursão ao front belga 

por ocasião da visita deste à Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Em dezembro de 1918, o ministro da Guerra 

encarregou-o de escolher o chefe da Missão Militar Francesa que iria remodelar o Exército brasileiro. Malan, tendo 

consultado o marechal Joffre, chefe militar francês, indicou o general-de-brigada Maurice Gustave Gamelin, tratando 

ainda das providências necessárias para a vinda do militar francês ao Brasil. Promovido, por merecimento, a tenente-

coronel em maio de 1919, Malan d’Angrogne participou, como delegado militar, da Conferência de Paz realizada em 

Paris de julho a agosto de 1919. 
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do exército e a profissionalização do seu contingente, o que resultaria no fortalecimento do 

poder militar brasileiro, posto que a França era considerada uma referência militar. 

 

 

Figura 5: Exercício militar com a participação de instrutores franceses, em 1931.  
Fonte: http://brasilianafotografica.bn.br 

 

O acordo que inicialmente era de quatro anos estendeu-se por vinte, as cláusulas do 

contrato determinavam que os oficiais franceses comandariam as principais escolas de 

formação do Exército, dentre elas, a Escola de Estado Maior (EEM), a Escola de Intendência 

e a Escola de Veterinária, com o intuito de reorientar a antiga doutrina, elaborar novos 

regulamentos e aperfeiçoar o ensino e a instrução militar. Duas ações dessa época que 

merecem destaque são: a criação da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que 

possibilitou uma difusão mais ampla das doutrinas, técnicas e métodos franceses e a 

reformulação do EME, que o definiu como órgão de planejamento estratégico. 

No contrato da MMF também foi estabelecido que os oficiais brasileiros que se 

destacassem nas escolas militares seriam enviados para aperfeiçoamento na França e, ao 

regressar, assumiriam a direção das Escolas Militares, a fim de disseminar e aplicar a 
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doutrina aprendida da França. A MMF foi extinta em 1940, após a França ser ocupada pela 

Alemanha, contudo, o EB ainda guarda uma herança desse intercâmbio cultural. 

 

 

Figura 6: Instrutores franceses e auxiliares brasileiros na ESAO. Em pé: Cap Octávio da S. Paranhos, 

Cap Lamartine P. Paes Leme e Floriano de Lima Brayner. Sentados: Maj Raymond Dumay, Ten Cel René 

Corbé e Henri Pauchaud e Cap Rodolpho G. da Paixão Filho. EsAO – 10 junho de 1929. 

Fonte:  http://www.esao.eb.mil.br  

  

Uma prova dessa influência é a Lei de Educação Militar, Decreto nº 5.632, de 31 de 

dezembro 1928, elaborada pelo chefe da MMF, Maurice Gamelin, que reestruturou a carreira 

militar, alterando os mecanismos de promoção dos militares brasileiros. Esse parece ser o 

culminar do trabalho dos oficiais franceses nas escolas militares, uma vez que condiciona o 

avanço dos oficiais à medida que passam por essas escolas, restringindo o acesso ao posto de 

oficial general.  Podemos observar a seguir, um trecho do projeto elaborado pelo general 

Maurice Gamelin, em 1924. 

 
Le présent projet a pour but, tout en continuant à preparer une armée, 

susceptible évenetuellement de répondre aux necessités qui peuvent 

s’imposer, soit de défendre le pays, soit de rétablir l’ordre:  

- d’éloigner l’armée de la politique; 



37 
 

 
 

- tout en développant “l’esprit militaire” et “l’esprit de corps”, de 

combattre “l’esprit de classe et de caste”, contraíres à la conception d’une 

nationale et démocratique; 

- de développer la discipline militaire et la conscience professionnelle qui 

sont la base d’une loyauté absolue de l’armée vis à vis du Gouvernement; 

- de donner au corps d’officiers un statut qui assure l’accès rapide aux 

grades élevés des plus méritants, au point de vue professionel et en dehors 

de toutes intrigues;  

- d’assurer d’une façon générale aux officiers une carrière, dont l’intérêt et 

les satisfactions professionnelles soient pour tous une juste recompense dans 

une atmosphère de sécurité morale;  

- Enfin d’établir dans tous les rouages l’ordre et la régularité, de manière à 

assurer le rendement maximum avec le minimum de dépense..(GENERAL 

MAURICE GAMELIN, 1924) 

 

Apesar do fim da MMF, os diálogos entre as duas forças se mantiveram. Segundo 

Araújo (2012), em 1948, os serviços diplomáticos franceses distribuíram 5.000 revistas e 

publicações militares. Nessa época, na biblioteca do Exército Brasileiro, 60% das publicações 

eram de autores franceses. Também podemos dizer que, no campo da escrita do pensamento 

francês, muitos artigos foram reproduzidos em periódicos brasileiros. Nessa época, a tradução 

de artigos era o resultado de um trabalho coletivo, feito por alguns oficiais inspirados em 

documentos franceses, um dos pioneiros na tradução das doutrinas francesas é o Tenente-

Coronel Moacir Barcelos Potyguara. 

Em 1970, o general Aurélio de Lyra Tavares, um antigo aluno da MMF, foi nomeado 

embaixador brasileiro na França e promoveu amplamente a aproximação entre as duas forças 

armadas. Com isso, visitas às instalações militares francesas foram organizadas pela Escola 

Superior de Guerra para que jovens oficiais pudessem apreciar os avanços nas técnicas 

militares francesas. Em contrapartida, no Brasil, um grupo de oficiais franceses começava a 

frequentar as aulas no destacamento militar da Amazônia. Em julho do mesmo ano, o 

presidente francês Georges Pompidou, em um discurso para receber o então ministro Lyra 

Tavares na embaixada do Brasil em Paris, ressaltaria a grande importância dos laços de 

amizade entre os dois exércitos.  

“A França jamais haveria de esquecer que, durante a Segunda Guerra 

Mundial, as tropas brasileiras combateram pela causa da libertação da 

França. O Corpo Expedicionário Brasileiro substituiu, em 1944, na frente 

italiana, as forças francesas que deveriam participar do desembarque em 

Provence. 
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Assim, Senhor Embaixador, nós saudamos na sua pessoa o representante de 

um país ligado ao nosso por laços múltiplos, cujos recursos de todas as 

ordens, particularmente os humanos, lhe asseguram um grande futuro.”6 

 

Mais recentemente, do ponto de vista histórico, foi feito outro acordo de cooperação 

militar entre as forças brasileira e francesa que também merece destaque. Trata-se do acordo 

assinado em 2008, pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Nicolas Paul Stéphane 

Sarkozy de Nagy-Bocsa. O acordo intitulado Plano de Ação da Parceria Estratégica 

Bilateral é considerado um dos maiores e mais importante na história dos dois países, ele 

previa a construção de um estaleiro e de uma base naval no município de Itaguaí, Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, onde seriam produzidos quatro submarinos convencionais 

do modelo Scorpène e um submarino nuclear. No âmbito desse acordo, provavelmente, o 

grande diferencial tenha sido a promessa de transferência de tecnologia abrangendo apenas as 

partes não nucleares do projeto. 

 

Figura 7: Assinatura do Plano de Ação pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Nicolas 

Sarkozy. 

Fonte: G1.com 

 

Analisando as bases do plano de ação entre Brasil e França, Pires Martins (2013) 

destaca que o interesse principal do Brasil na parceria estava na necessidade de qualificar 

                                                           
6 Trecho extraído de: TAVARES, A. de L. Brasil-França. Ao longo de cinco séculos. Rio de Janeiro: Biblioteca do 

Exército. 1976 (1973). P. 285-286. 
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técnicos brasileiros com a capacidade de projetar submarinos com o propósito de desenvolver 

o projeto do primeiro Submarino Nuclear brasileiro, absorver conhecimentos para a 

manutenção destes e a construção de um Estaleiro e uma Base Naval para construir e abrigar 

estes meios navais. Todavia, o interesse nesse acordo por parte da França estava pautado  no 

aspecto econômico, comercial e geopolítico, não muito diferente da época da MMF. 

No ano de 2019, autoridades francesas estiveram no Complexo Naval de Itaguaí para 

acompanhar o avanço da construção dos submarinos. O primeiro submarino convencional, o 

Riachuelo, ficou pronto em dezembro de 2018 e o segundo, o Humaitá, estava na fase de 

testes finais. 

Ainda que o objetivo principal seja a área da defesa, outras áreas também se 

beneficiaram com essa parceria, inclusive a educativa. Um ponto importante anunciado no 

Plano de Ação de 2008 foi o lançamento do “Ano da França no Brasil” em reciprocidade ao 

“Ano do Brasil na França” realizado no ano de 2005. Como forma de promoção dessa 

parceria, diversos eventos acadêmicos e científicos envolvendo os dois países foram 

organizados no Brasil. Dentre eles, destacamos o XVII Congresso Nacional de Professores de 

Francês, que ocorreu em Brasília, entre os dias 07 e 10 de setembro de 2009, com a presença 

do presidente francês em uma das atividades ligadas ao evento. 

A relação de cooperação entre as duas forças militares teve grande visibilidade no 

período da MMF e na primeira década dos anos 2000. Pode-se inclusive afirmar que essa 

cooperação nunca foi totalmente interrompida. Em 2019, por exemplo, ainda havia militares 

brasileiros estudando na Escola de Guerra de Paris, na Escola de Aviação em Marignane, no 

sul da França e na Escola de Cavalaria de Saumur, na região do Loire. Todos eles 

participaram do estágio intensivo de francês no CIdEx, em 2018. Observamos também que a 

parceria se dá através da presença de militares franceses estudando na Escola Naval de 

Guerra, no Rio de Janeiro, além da presença do oficial de ligação que se ocupa dos estágios 

de francês para militares brasileiros designados para missões no exterior.  

Em 2019, quando se comemorou o centenário da MMF, o espaço escolhido para tal 

cerimônia foi a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que foi criada sob a gestão da 

Missão Militar Francesa, através do Decreto Federal nº. 13.451 de janeiro de 1919. Tra ta-se 
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de um estabelecimento pertencente à linha de ensino Militar Bélica, subordinado diretamente 

à Diretoria de Educação Superior Militar.  

É importante ressaltar que a missão da EsAO é atualizar e ampliar os conhecimentos 

dos oficiais das forças armadas brasileiras e de forças amigas. Porém, atualmente, a escola 

não oferece o idioma francês na sua grade de formação. Contudo, esta Organização Militar 

(OM) foi contemplada pelo exército francês com um laboratório de francês, equipado com 

computadores, livros didáticos, um quadro comemorativo e bandeiras da França, 

possibilitando aos militares-alunos e também aos militares-professores fazer aulas de francês 

ministradas por uma professora da Aliança Francesa, também concedida através do Exército 

francês. É relevante acrescentar que a Aliança Francesa é uma associação presente no Brasil 

desde 1885, com o objetivo de desenvolver o ensino e o uso da língua francesa, para que 

possa aumentar a influência intelectual, cultural e moral da França no Brasil.  

Podemos observar nas imagens a seguir a bandeira nacional da França ao lado da 

bandeira nacional do Brasil. Vale destacar que as bandeiras oficiais são consideradas um dos 

símbolos de uma nação e marcam o território que ocupam. 

 

    Figuras 8: Quandro comemorativo referente ao centenário da MMF, marcando a inauguração do 

laboratório de francês na ESAO.  
Fonte: a autora. 
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Figura 9: Bandeiras do Brasil e da França, no Espaço Cultural da ESAO. 

Fonte: a autora. 

 

 

As políticas linguísticas também são impulsionadas por questões econômicas. No caso 

da relação militar entre a França e o Brasil os números comerciais são bastante expressivos. 

Até o ano de 2019, o Brasil conta com 715 aeronaves, muitas delas antigas, dentre as quais 

190 são de fabricação francesa ou fruto de acordos de transferência de tecnologia França-

Brasil. Esse número é mais do que o total de aeronaves brasileiras de fabricação norte-

americana. 

Além de representar a maior parcela ligada à aquisição das aeronaves, aquelas 

adquiridas na França são as mais novas, sobretudo os helicópteros. O Exército tem 82 

helicópteros de origem francesa, número que representa quase o total de suas aeronaves, a 

Marinha tem 49 e a FAB tem 59, entre helicópteros e aviões. Sendo que os helicópteros 

franceses são os mais modernos que o Brasil possui e são vitais para proteção da Amazônia.  

Ainda pelo viés econômico, destacamos em 2019 a visita realizada pelas 

coordenadoras pedagógicas da Aliança Francesa do Rio de Janeiro, acompanhadas do oficial 

de ligação do Exército francês ao CIdEx, a fim de conhecer o funcionamento do centro, os 

professores e o espaço do francês no EB.  
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Ademais, para ilustrar ainda mais a importância dessa parceria que gerou e gera 

muitos resultados, podemos observar, no Quadro 1, abaixo, a linha do tempo que estabelece 

importantes marcos da relação bilateral entre Brasil e França: 

 

QUADRO 1: LINHA DO TEMPO DAS RELAÇÕES BILATERAIS ENTRE 

BRASIL E FRANÇA 

 

CRONOLOGIA DAS RELAÇÕES BILATERAIS 

1555-1560 Ocupação francesa do atual Rio de Janeiro (França Antártica). 

1612-1615 Ocupação francesa do atual Maranhão (França Equinocial). 

1809-1817 Ocupação luso-brasileira da Guiana Francesa. 

1816 Missão artística francesa ao Brasil. 

1825 Reconhecimento da Independência do Brasil pela França. 

1826 Tratado de Amizade, Navegação e Comércio entre o Brasil e a França. 

1900 Arbitragem sobre a fronteira entre o Brasil e a França. 

1920-1939 Missão militar francesa ao Brasil. 

1934  Fundação da Universidade de São Paulo, com apoio de missão acadêmica francesa 

1959 Inauguração da Casa do Brasil na Cidade Universitária de Paris 

1964 Visita ao Brasil do Presidente Charles de Gaulle 

1997 Visita do Presidente Jacques Chirac ao Brasil  

2001 Visita à França do Presidente Fernando Henrique Cardoso e ao Brasil do Primeiro-

Ministro Lionel Jospin 

2003 Participação do Brasil, a convite da França, da Cúpula do G8, em Evian 

2005 Ano do Brasil na França; visita à França do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

2006 Lançamento da Parceria Estratégica Brasil-França, por ocasião da visita ao Brasil do 

Presidente Jacques Chirac 

2008 Assinatura do Plano de Ação da Parceria Estratégica Brasil-França, por ocasião da 

visita ao Brasil do Presidente Nicolas Sarkozy; encontro dos Presidentes Lula e 

Sarkozy na Guiana Francesa 

2009 Ano da França no Brasil; visitas à França do Presidente Lula e ao Brasil do Presidente 

Sarkozy 
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2011 Visita ao Brasil do Primeiro-Ministro François Fillon 

2012 Visita à França da Presidenta Dilma Rousseff 

2013 Visita de Estado do Presidente da República Francesa, François Hollande, a Brasília 

2014 Viagem do Ministro Luiz Alberto Figueiredo Machado a Paris 

 

2015 

Viagem do Ministro Mauro Vieira a Paris, ocasião em que mantém reunião de trabalho 

com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Desenvolvimento Internacional da 

França, Laurent Fabius 

2015 Visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Desenvolvimento Internacional da 

França, Laurent Fabius, a  Brasília 

 

2015 

Viagem da Presidenta Dilma Rousseff a Paris, por ocasião da 21º Conferência das 

Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – COP21 

2016 Visita do Presidente François Hollande ao Rio de Janeiro, por ocasião dos Jogos 

Olímpicos 

 

2017 

O ministro Aloysio Nunes visita Paris, ocasião em que mantém reunião de trabalho 

com o ministro da Europa e dos Assuntos Estrangeiros de França, Jean-Yves Le Drian  

2017  Inauguração da ponte sobre o Rio Oiapoque, entre o Brasil e a Guiana Francesa 

2018  Visita ao Brasil do secretário-geral do Ministério da Europa e dos Negócios 

Estrangeiros da França 

2018 Lançamento ao mar do submarino Riachuelo, construído em parceria com a França por 

meio do projeto PROSUB 

 

2019 

 Viagem do Ministro Ernesto Araújo a Paris, ocasião em que mantém reunião de 

trabalho com o Ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian  

2019 Encontro entre o Presidente Jair Bolsonaro e o Presidente Emmanuel Macron, à 

margem da 14ª Reunião de Cúpula do G-20 

2019 Visita ao Brasil do ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Yves Le Drian  

Fonte: A autora. Com informações extraídas de: ttp://www.itamaraty.gov.br/  
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4.1 O ENSINO DE IDIOMAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO: O CASO DO 

FRANCÊS  

 

A importância do estudo de idiomas estrangeiros nas forças militares brasileiras 

destacou-se a partir da década de 1950, quando, pela primeira vez, o Brasil contribuiu em 

uma missão de paz da ONU. Essa missão, que aconteceu no Oriente Médio e na Faixa de 

Gaza, foi nomeada como Primeira Força de Emergência das Nações Unidas (UNEF) e tinha a 

finalidade de intermediar o conflito árabe-israelense. Naquela época, depois de muitos 

problemas na comunicação, houve uma seleção no então Centro de Estudos da Linguagem, 

que funcionava no Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio de Janeiro, para selecionar 

militares que dominavam o idioma inglês para compor o contingente. Esta seleção foi 

realizada por oficiais americanos da Comissão Militar Mista Brasil - EUA e foram 

convocados os três primeiros colocados.  

Em 1961, foi criado e instalado, no então Ministério da Guerra, o Centro de Ensino 

de Línguas Estrangeiras (CELE) destinado à preparação linguística dos militares nomeados 

para missão no exterior. O CELE era subordinado ao Curso Técnico de Ensino da Diretoria 

Geral de Ensino que, por sua vez, era subordinado ao Estado Maior do Exército .  

Durante o ano de 1966, também ocorreram dois cursos de idiomas estrangeiros no 

Centro de Estudos e Pessoal (CEP), ainda subordinados à Seção Técnica de Ensino da 

Divisão de Ensino. Um dos cursos era no idioma inglês com sete militares inscritos e o outro 

no idioma alemão, com um militar nomeado para as funções de Adido Militar na Alemanha. 

Com isso, alguns anos depois, a incumbência de oferecer aulas de idiomas passou a ser do 

CEP.  

 É importante acrescentar que, naquela época, as aulas eram ministradas por 

professores civis contratados. Somente em 1989, atendendo às mudanças exigidas pelo 

processo de modernização do EB, foi criado o Quadro Complementar de Oficiais (QCO) por 

intermédio da Lei nº 7.831 (ANEXO 5). Desde então, anualmente, homens e mulheres com 

formação em áreas distintas de conhecimento, oriundos das mais diversas instituições de 

ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação, prestam concurso de âmbito 

nacional e, uma vez aprovados, passam pelo Curso de Formação de Oficiais (CFO/QC) para 
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desempenhar e assumir as responsabilidades e funções de oficial do Exército, de acordo com 

suas especialidades, dentre elas, destacamos o magistério – Francês. 

No primeiro concurso para QCO realizado em 1990, dois professores de francês 

foram aprovados, sendo um designado para a seção de idiomas do CEP e outro para a 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Em 1992, na primeira turma composta 

também pelo segmento feminino, quatro professoras de francês foram aprovadas e 

ingressaram no EB, três foram designadas para a AMAN e uma para o CEP. Na década de 

1990, o francês era um dos idiomas optativos da AMAN, mas, infelizmente, em 1998, o 

ensino de francês foi extinto, passando a ser oferecido apenas no CEP. 

Em 2004, na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti - MINUSTAH, 

a necessidade do conhecimento de línguas estrangeiras se evidenciou e, nesse caso, a língua 

francesa teve um lugar de destaque. Ao longo de uma década de trabalhos intensos das tropas 

brasileiras no Haiti, muitos militares foram designados para exercer a função de tradutores e 

intérpretes de inglês e de francês, o que nos revela o aumento da quantidade de militares que 

se interessaram em estudar um idioma. 

No ano de 2010, devido à crescente demanda, foi criado o Centro Conjunto de 

Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) no Rio de Janeiro, onde foi oferecido um estágio 

preparatório de uma semana para os militares selecionados como tradutores e intérpretes do 

16º Contingente Brasileiro que seria empregado no Haiti ao longo do ano de 2012, este 

estágio recebeu o nome de Estágio para Tradutores e Intérpretes Militares (ETIM). 

Após algumas pesquisas para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem dos militares, alinhando-se aos padrões estabelecidos pelo Departamento de 

Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas (DPKO/UN), em 2013, o ETIM  teve a 

sigla alterada para ETIMIL (Estágio de Tradutores e Intérpretes Militares) e o estágio foi 

dividindo em 02 fases: uma fase à distância, com duração de 80 horas e uma fase presencial, 

com duração de 40 horas, totalizando, assim, 120 horas de estágio, carga horária que se 

manteve por alguns anos.  

Para se candidatar à vaga de tradutor/intérprete o militar precisa estar credenciado no 

idioma no nível B1 (intermediário), exigido para esta função. Com o fim da participação do 
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Brasil na MINUSTAH, o curso para intérprete e tradutores foi extinto (ANEXO 6), ficando o 

CCOPAP apenas com o estágio de idiomas intensivo de inglês e francês. 

Considerando a grande demanda pelos cursos de línguas, novos idiomas foram 

incorporados ao CEP, até porque o curso de formação linguística não é apenas oferecido aos 

militares designados para missão de paz, mas também aos militares designados para missões 

diplomáticas e aos que farão cursos de formação no exterior.  

Em 2011, após a publicação da Portaria nº 153 do EME, de 16 de novembro de 2010 

(ANEXO 3), foram oficializados o Exame de proficiência Linguística Oral (EPLO) e o 

Exame de proficiência Linguística Escrita (EPLE), também realizados no CEP. Oferecendo 

aos militares uma oportunidade de fazer o exame de proficiência linguística dentro da própria 

instituição e por um valor bem menor do que os exames estrangeiros. Com o passar dos anos, 

a procura pelos exames de certificação foi aumentando de tal forma, que, em 2015, foi 

necessária a criação de uma organização militar focada na certificação e no ensino de 

idiomas, essa organização é o CIdEx.  

  

4.2 O CENTRO DE IDIOMAS DO EXÉRCITO 

 

O Centro de Idiomas do Exército (CIdEx), situado no Leme – Rio de Janeiro, foi 

criado pela Portaria Cmt Ex nº. 1349 de 23 de setembro de 2015, com a incumbência de 

reestruturar o Sistema de Ensino de Idiomas e Certificação de Proficiência Linguística no 

Exército (SEICPLEX) (ANEXO 7).  

Em 1º de outubro de 2015, o Núcleo do CIdEx foi ativado, incorporando as 

instalações e os encargos da Divisão de Idiomas do Centro de Estudos de Pessoal e Forte 

Duque de Caxias (CEP/FDC). Em fevereiro de 2016, o Ten. Cel. Fernando Basílio da Silva 

Júnior, primeiro Comandante nomeado, assumiu o comando do CIdEx com a missão de 

reestruturar o Centro e implementar as mudanças necessárias para viabilizar as novas metas e 

os novos desafios propostos para a Organização Militar que acabara de ser criada. Com 

destaque para o projeto mais importante: Projeto 2.1.1C - Aumentar a capacitação em idioma 

estrangeiro (inglês, espanhol e francês). 
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No CIdEx são oferecidos estágios intensivos em sete idiomas: inglês, espanhol, 

francês, alemão, italiano, russo e português para estrangeiro. Os Estágios Intensivos de 

Idiomas (EII) têm duração de nove semanas e são destinados aos militares designados à 

missão no exterior. Esses militares ausentam-se de suas atividades nos quarteis de todo Brasil 

e viajam para o Rio de Janeiro a fim de estudar o idioma exigido para tal missão durante as 

nove semanas, em período integral. O EII busca desenvolver todas as competências 

linguísticas dando uma ênfase maior na produção oral, aspirando um melhor aproveitamento 

da missão. 

No caso do francês, para as aulas do EII é adotado um método atual do mercado, 

muito bem aceito pelos alunos, no entanto, em muitas situações se faz necessário o 

vocabulário militar e para isso contamos com um método de francês para militar – En Avant – 

elaborado a partir da parceria entre o Ministério Das Relações Exteriores Francês e a OIF. No 

Quadro 2, a seguir podemos observar o quantitativo do efetivo dos professores do CIdEx.  

 

QUADRO 2: QUANTITATIVO DE PROFESSORES DO CIdEx – 2019 

 

 

             O Centro de Idiomas ainda não possui o quantitativo ideal de professores, mas 

gradativamente a equipe está crescendo. Em relação ao francês, a equipe do CIdEx busca 

Idioma Ensino Certificação Total 

Inglês 4 5 9 

Espanhol 4 4 8 

Francês 1 2 3 

Port. para estrangeiros 2 1 3 

Alemão 1 2 3 

Italiano 1 1 

Russo 1 1 
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sempre se atualizar para oferecer um ensino de qualidade aos seus alunos. Destacamos que os 

professores desse Centro têm a concessão de um dia por semana para se dedicar ao mestrado 

e/ou doutorado, além da liberação para cursos de formação continuada, de reciclagem e de 

certificadores, desde que não comprometa as atividades do CIdEx. 

No quadro a seguir, apresentamos a titulação acadêmica dos três professores que 

compõem a equipe de francês do CIdEx. 

 

QUADRO 3: TÍTULAÇÃO ACADÊMICA DOS PROFESSORES DE 

FRANCÊS DO CIdEx – 2019 

 

 

Já no Quadro 4, a seguir, podemos observar o quantitativo de alunos matriculados 

nos EIIs nos anos de 2018 e 2019. Destacamos a quantidade de alunos de francês, visto que o 

crescimento foi superior a 100% em relação ao ano de 2018, quando apenas seis alunos 

participaram do EII. 

 

 

 

 

 

 

 Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

Professor 1 X X X - 

Professor 2 X X - - 

Professor 3 X X X - 



48 
 

 
 

QUADRO 4: QUANTITATIVO DE ALUNOS DO CIdEx EM 2018 e 2019 

 

Idioma Número de Alunos 

Matriculados em 2018 

Número de Alunos  

Matriculados em 2019 

Inglês 55 alunos 75 alunos 

Espanhol 55 alunos 58 alunos 

Port. para estrangeiros  20 alunos 23 alunos 

Francês 6 alunos 14 alunos 

Alemão 11 alunos  7 alunos 

Italiano - 3 alunos 

Russo 2 alunos  1 aluno 

 

É importante ressaltar que o EB ocupa uma posição de destaque na preparação 

linguística de seus militares em relação a outras forças armadas. Na Marinha do Brasil (MB), 

o Centro de Idiomas foi inaugurado no ano de 2019 e nesse mesmo ano, os professores 

aprovados no concurso visitaram o CIdEx durante uma semana para compreender com 

detalhes o funcionamento do Centro. Por sua vez, a Força Aérea Brasileira (FAB) ainda não 

possui um centro de idiomas próprio, por esse motivo é muito comum que militares da MB e 

da FAB participem dos estágios intensivos no EB. 

Quanto à organização do CIdEx, o centro está divido em duas partes distintas: a 

divisão que se ocupa dos estágios mencionados acima e a divisão de certificação, que se 

ocupa de todas as etapas da certificação de proficiência linguística. Essas duas partes são 

fisicamente separadas, em dois prédios distitos, com acesso restrito àquele onde está 

localizado a certificação. 

A Certificação de Proficiência Linguística consiste na mensuração do conhecimento 

linguístico do militar e seu respectivo desempenho linguístico dentro das quatro habilidades e 

competências avaliadas separadamente: compreensão auditiva, expressão oral, compreensão 
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leitora e expressão escrita. A avaliação dessas habilidades é realizada por meio dos Exames 

de Proficiência Linguística Oral (EPLO) e dos Exames de Proficiência Linguística Escrita 

(EPLE). 

O EPLE avalia as habilidades de compreensão leitora e expressão escrita, já o 

EPLO avalia as habilidades de compreensão auditiva e expressão oral, podendo ser realizado 

presencialmente ou por meio de videoconferência. As demais habilidades são avaliadas por 

meio das provas aplicadas simultaneamente em todo o País nas mais de cem organizações 

militares, e acontece duas vezes ao ano. 

A elaboração das provas do EPLO e do EPLE, bem como a aplicação e a correção 

das mesmas são responsabilidades do CIdEx. As provas do EPLO e do EPLE visam 

classificar o candidato em um nível de proficiência linguística correspondente ao seu 

desempenho, segundo apreciação da banca examinadora.  

 As provas do EPLO e do EPLE constituem avaliações independentes, possibilitando 

ao candidato optar por uma ou mais habilidades de cada exame. Essas avaliações são 

elaboradas em três níveis de EPL: o nível 1, que equivale ao A2 do Quadro Comum 

Europeu de Referência para Línguas (QCER); nível 2, que corresponde ao B1; e nível 3, que 

equivale ao B2.  E, para ser aprovado, o aluno precisa obter sucesso em, pelo menos,  70% das 

questões apresentadas em cada habilidade. Sendo aprovado, a divisão de certificação do 

CIdEx fica responsável por divulgar a aprovação em boletim interno e em seguida, adicionar 

a informação ao Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército (SICAPEX) do militar.  

Caso o militar não queira fazer as provas elaboradas pelo CIdEx, ele pode também 

realizar os exames oficiais de proficiência linguística reconhecidos pelo Ministério da 

Educação e das Relações Exteriores da França, como o DELF (Diplôme d’études en langue 

française) e o DALF (Diplôme approfondi de langue française), ou, também, podem optar 

pelo STANAG 6001 (Standardization Agreement – Language Proficiency Levels), diploma 

desenvolvido pela OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e emitido por escolas 

ou instituições certificadas pelo acordo de normalização. Uma vez de posse de um desses 

certificados, o militar deve enviá-lo à seção de certificação do CIdEx, a qual analisará a 

veracidade e publicará a habilitação no SICAPEX do militar.  
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O processo de certificação é muito importante, pois representa um degrau para a 

candidatura do militar à missão no exterior, algo sempre almejado por eles. No entanto, não 

basta apenas obter o certificado, é de extrema importância a dedicação e continuidade nos 

estudos do idioma.   
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5 PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE FRANCÊS NO EXÉRCITO BRASILEIRO: 

ENTRE MEMÓRIAS E POLÍTICAS 

 

Nos últimos anos, a língua francesa vem conquistando um espaço maior no CIdEx. 

Houve um crescimento significativo tanto no número de alunos nos estágios de francês, 

quanto no número de candidatos ao exame de proficiência linguística do mesmo idioma, o 

que resultou na contratação de novos professores. Em 2016, uma professora foi contratada em 

regime de contrato temporário, com duração de oito anos, para dividir a função com a única 

militar de carreira no magistério francês, ainda alocada no CIdEx. No entanto, no mesmo ano, 

a seção de língua francesa no CIdEx também contava com um professor civil francês 

financiado pelo exército da França. 

No início do ano de 2018, a então última militar de carreira de francês foi transferida 

do CIdEx para outra organização militar e deixou de exercer a função de professora. Diante 

disso, foi necessária a contratação de outra professora também em regime de contrato 

temporário com duração de oito anos. No mesmo ano, o exército francês suspendeu o apoio 

oferecido através do professor civil francês, mantendo apenas as aulas de conversação militar, 

ministrada uma vez por semana, pelo próprio oficial de ligação do exército francês. Ainda em 

2018, mais de duas décadas depois do último concurso, foi lançado o edital para QCO com 

oferta de uma vaga para magistério de francês como militar de carreira. Uma vez aprovado, 

no ano seguinte, o professor começaria o curso de formação de oficiais, com duração de um 

ano, na Escola de Formação Complementar do Exército (ESFCEX). 

No ano 2019, o exército francês voltou a investir no ensino de língua francesa no 

CIdEx. No entanto, de uma forma diferente, no lugar do professor francês civil, empregou um 

professor da Aliança Francesa para ministrar aulas duas vezes por semana no EII. Em 

dezembro do mesmo ano, para completar a equipe, até então composta por duas professoras 

temporárias, o novo professor de francês de carreira se apresentou. 

Alegando o crescimento da equipe de professores do CIdEx, o exército francês optou 

por suspender o apoio dado ao ensino do idioma no Centro através do professor da Aliança 

Francesa. No entanto, a França não deixou de investir na política de difusão do francês junto 
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ao EB, com o intuito de oferecer um curso diferenciado e mais abrangente em termos de 

público e de certificação de proficiência, o militar francês em parceria com a Aliança 

Francesa passou a oferecer, a partir de 2020, cursos regulares de FOS (ANEXO 9). Nesse 

caso, o método adotado foi o En Avant (ANEXO 8), também oferecido gratuitamente a todos 

os alunos pelo exército francês. 

No CIdEx, no início de 2020, recebemos do exército francês alguns presentes para 

“decorar” a seção e a sala de aula de francês. Os presentes foram mapas atualizados da França 

e um quadro com o retrato de Napoleão Bonaparte. A foto de Napoleão, autoconfiante e 

poderoso, evoca um passado glorioso por parte da França, expressando superioridade perante 

outros países. Consideramos esses presentes profundamente nacionalistas e em desacordo 

com os ideais da francofonia que tanto trabalhamos em sala de aula, uma vez que a maioria 

dos nossos alunos irá atuar em países francófonos.  

Ainda no início de 2020, o novo comandante do CIdEx decidiu criar um espaço 

cultural no terceiro andar do Centro, um local para receber e reunir autoridades. Para decorar 

esse espaço cultural, foi solicitado a cada seção de idioma um objeto que pudesse lembrar as 

línguas ensinadas no CIdEx, mas que não fizesse falta em sala de aula, diante disso, a seção 

de francês doou o quadro com o retrato de Napoleão, fato que não comprometerá as aulas de 

francês. 

 Esperamos que as medidas tomadas pelo governo francês contribuam para a 

vitalidade da língua francesa em meio militar no Brasil, sem, no entanto, interferir na razão 

da existência do CIdEx. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo tivemos por objetivo investigar a importância da língua francesa no 

contexto das missões no exterior para militares brasileiros e as ações políticas relativas à 

promoção do francês no CIdEx.  

Iniciamos a pesquisa fazendo uma revisão bibliográfica e analisando documentos 

eletrônicos para podermos traçar um breve panorama histórico da relação de cooperação entre 

as forças militares brasileira e francesa. Dentre os pontos de maior destaque, observamos, 

através dos dados da análise documental, que o ensino do francês no EB teve grande 

importância no início da década de 1990 e, no fim do mesmo período, sofreu um declínio. 

Contudo, após a criação do Centro de Idiomas do Exército (CIdEx), organização militar 

totalmente dedicada à formação e à avaliação linguística dos militares, pudemos perceber que 

o ensino da língua francesa veio reconquistando seu espaço.  

Outro ponto observado diz respeito à cooperação entre os dois países que, de um 

modo geral, remonta ao século XIX. E, se tratando de cooperação militar, houve dois grandes 

marcos: a MMF e o Plano de Ação da Parceria Estratégica bilateral. Recentemente, no ano de 

2019, essa relação de cooperação foi ainda mais fortalecida, em razão do centenário da MMF, 

quando ocorreu uma série de cerimônias em diversas organizações militares brasileiras, com 

a participação de militares e autoridades francesas.   

Outrossim, podemos dizer que o ensino da língua francesa, no âmbito das missões 

militares, despertou um grande interesse por parte do exército da França, que prontamente 

buscou aumentar a promoção das ações político-linguísticas de difusão do idioma e da cultura 

francesa no CIdEx e em outras organizações militares. Nesse panorama, destacamos como 

exemplo a cerimônia ocorrida na ESAO, quando o exército da França ofereceu um 

laboratório de francês para que os militares brasileiros pudessem aprender o idioma dentro do 

local de trabalho, com uma professora concedida pela Aliança Francesa. 

Num segundo momento da pesquisa, discorremos sobre o início do ensino de idiomas 

no EB. Apresentamos a primeira demanda pelo ensino de línguas, na década de 1950, 
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começando pelo inglês. Logo em seguida notou-se a necessidade também do francês, do 

alemão, do espanhol e de outros idiomas.  

Outra constatação relevante está no corpo docente que, no início, era composto por 

professores civis e assim perdurou por quase quatro décadas. Verificamos, através de 

documentos, que apenas em 1989, com a criação do concurso para compor o Quadro 

Complementar de Oficiais (QCO), o EB passou a ter militares professores de idiomas, tendo 

em sua primeira turma de formação de oficiais, dois professores de francês. Na mesma época, 

o francês era ensinado na AMAN para os cadetes e no CEP para os militares designados à 

missão no exterior. Todavia, no fim da década de 1990, findou-se o ensino de francês na 

AMAN, sendo oferecido apenas inglês e espanhol aos cadetes. E o francês ficou limitado ao 

CEP, um declínio para o ensino do idioma, tal como mencionado. 

Na sequência, identificamos que, a partir da publicação da Portaria nº 153 do EME, 

de 16 de novembro de 2010, que criou o Exame de proficiência Linguística Oral e Escrita 

(EPLO e EPLE), também realizado no CEP, o ensino e a certificação de idiomas no EB 

conquistou grande espaço. Sendo, então, necessária a criação de uma Organização Militar 

para cuidar de todo esse processo, dessa forma, alguns anos depois, em 2015, foi criado o 

CIdEx. E, desde fevereiro de 2016, o CIdEx está em plena atividade, em duas vertentes: a 

certificação e o ensino de idiomas. Na seção de ensino, é oferecido aos militares designados à 

missão no exterior, o estágio intensivo em sete idiomas. Já na seção de certificação, a equipe 

se dedica a elaborar, aplicar e corrigir os exames de proficiência linguís tica dos mesmos 

idiomas.  

Nos seus quatro anos de existência, o CIdEx se desenvolveu e aprimorou as 

atividades que lhe competem, e, apesar de ser considerada uma organização militar pequena, 

devido o efetivo inferior em relação à maioria dos quarteis, o CIdEx é reconhecido como um 

quartel de destaque uma vez que é o único no Brasil que se ocupa da formação linguística dos 

militares, algo muito almejado para os mesmos, principalmente pelas missões no exterior, 

preparando os militares mais distintos para o ápice de sua carreira. 

Finalmente, é muito gratificante receber o reconhecimento dos alunos. Nas 

cerimônias de encerramento dos EII, muitos destacam em seus discursos que o conhecimento 
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do idioma, associado a experiência militar de cada um, é efetivamente uma das condições 

para se cumprir a missão com sucesso.  
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ANEXO 1: BALANÇO DO PLANO DE AÇÃO BILATERAL7 

 

 

                                                           
7 Como não tivemos acesso ao Plano de ação bilateral, anexamos uma parte do balanço realizado no ano seguinte à 

assinatura do Plano. 
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ANEXO 2: PORTARIA Nº.  577, DE  8 DE OUTUBRO DE 2003. 

 

Aprova as Instruções Gerais para as Missões 

no Exterior - IG 10-55 e dá outras 

providências. 

 

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4° 

da Lei Complementar n° 97, de 9 de junho de 1999, e de acordo com o que propõe o Estado-

Maior do Exército, ouvido o Departamento-Geral do Pessoal, resolve: 

Art. 1° Aprovar as Instruções Gerais para as Missões no Exterior (IG 10-55), que 

com esta baixa. 

Art. 2° Determinar que o Estado-Maior do Exército e o Departamento-Geral do 

Pessoal baixem os atos complementares necessários ao cumprimento da presente Portaria. 

Art. 3° Estabelecer que esta Portaria entre em vigor a partir de sua publicação.  

Art. 4° Revogar a Portaria do Comandante do Exército n° 619, de 14 de novembro de 

2000. 

Seção II 

Da Classificação das Missões no Exterior 

Art. 2° As missões no exterior, de acordo com o contido na Lei n° 5.809, de 10 de 

outubro de 1972, estão classificadas: 

I - quanto ao tipo: 

a) permanentes; 

b) transitórias; e 

c) eventuais; 

II - quanto à natureza: 

a) diplomáticas; 

b) militares; e 

c) administrativas. 

Art. 3° Para atender à sistemática estabelecida nestas IG, são ainda adotadas, para as 

missões no exterior, as seguintes classificações e denominações: 

I - quanto aos requisitos exigidos dos candidatos: 

a) grupo I - missões junto a representação diplomática:  

1. adido militar; 

2. adjunto de adido; 
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3. auxiliar de adido; e 

4. assistente; 

b) grupo II - missões de ensino ou de instrução: 

1. membro de missão brasileira de ensino ou de instrução: 

a. chefe; 

b. adjunto; e 

c. auxiliar; 

2. membro do corpo permanente de organização militar de ensino ou de instrução: 

a. assessor; 

b. oficial de ligação; 

c. instrutor; 

d. adjunto; 

e. auxiliar de instrutor; e 

f. monitor; 

c) grupo III - missões discentes em organizações de ensino ou de instrução (aluno de 

curso ou estágio); 

d) grupo IV - missões executivas: 

1. membro de missão junto a organismo internacional permanente, ou a ele 

subordinada, com sede no exterior: 

a. chefe; 

b. delegado; 

c. oficial de estado-maior; 

d. assessor; 

e. representante; 

f. mediador; 

g. observador; 

h. adjunto; 

i. auxiliar; e 

j. integrante de tropa; 

2. membro de comissão ou cooperação no exterior: 

a. chefe; 

b. adjunto; 

c. técnico; e 



68 
 

 
 

d. auxiliar; 

e) grupo V - missões diversas de interesse do Exército, tais como membro de 

delegação ou comitiva em conferência, congresso, simpósio, reunião, encontro, seminário, 

representação, visita, exposição, demonstração, competições desportivas etc;  

f) grupo VI - missões operacionais: 

1. membro de missões de paz; 

2. integrante de viagem de instrução; 

3. integrante de segurança de embaixadas; e 

4. membro de outras missões definidas como operacionais pelo Comandante do 

Exército; 

CAPÍTULO III 

DA SELEÇÃO, ESCOLHA E PREPARAÇÃO DO PESSOAL 

Seção I 

Dos Requisitos para a Seleção 

Art. 8° Os requisitos a que o militar deve satisfazer, para o cumprimento de missão 

no exterior, são os seguintes: 

 

I - não estar sub-judice; 

II - encontrar-se, na data do início da seleção, no exercício de qualquer cargo de 

natureza militar, em trânsito ou em instalação; 

III - não estar, na data do início da seleção, em gozo de licença de qualquer natureza;  

IV - não estar prevista sua passagem para a reserva remunerada ex officio até o 

término da missão; 

V - ter obtido, no mínimo, menção "bom" ou grau “seis” nos cursos considerados 

para a missão, sendo os concludentes de curso em segunda época computados e considerados 

como pertencentes à turma principal de primeira época; 

VI - não ser contra-indicado, por qualquer motivo, para missões no exterior, com 

base em informações oficiais; 

VII - possuir, no mínimo: 

a) nota seis em todos os atributos constantes do Perfil; e 

b) nota oito na média de cada um dos aspectos (Relacionamento e Trabalho) do 

Perfil; 

VIII - ser considerado apto em inspeção de saúde para a missão prevista, observadas 

as mesmas condições exigidas na inspeção para promoção, exceto para as missões do grupo 

V; 
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IX - ter cumprido, no Brasil, após a data do término de missão de duração igual ou 

superior a noventa dias, até a data prevista de início da missão seguinte, o prazo  mínimo de 

seis meses para cada mês completo passado no exterior, limitado a um máximo de seis anos;  

X - não estar prevista a sua promoção, durante a missão, a posto ou graduação que o 

incompatibilize com o seu cumprimento; 

XI - não ultrapassar trinta e seis meses, contínuos ou não, o somatório dos períodos 

passados no exterior, com ou sem ônus para a Força, podendo este requisito ser dispensado 

para as missões que apresentem restrição do universo de seleção ou possuam duração maior 

que três anos; 

XII - ser credenciado no(s) idioma(s) exigido(s) para o cumprimento da missão; e 

XIII - atender aos requisitos estabelecidos pelo Comandante do Exército, ouvidos, 

quando for o caso, o Estado-Maior do Exército, os órgãos de direção setorial e o comando 

militar de área interessado. 
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ANEXO 3: PORTARIA Nº 153-EME DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010 
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ANEXO 4: INFOMEX Nº19 DE 24 DE JUNHO DE 2019 
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ANEXO 5: LEI Nº 7.831, DE 2 DE OUTUBRO DE 1989 
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ANEXO 6: O ANTIGO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E DE FORMAÇÃO 

LINGUÍSTICA DOS MILITARES NO CCOPAB. 
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ANEXO 7: SISTEMA DE ENSINO DE IDIOMAS E CERTIFICAÇÃO DE 

PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA (SEICPLEX) 
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ANEXO  8: EN AVANT, MÉTODO DE FRANCÊS 
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ANEXO 9: PUBLICIDADE DO CURSO DE FRANCÊS OFEERECIDO 

PELOEXÉRCITO FRANCÊS ATRAVÉS DA ALIANÇA FRANCESA. 

 


