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RESUMO 

 

NASCIMENTO, Lucas Frazzon do. Por que a Cavalaria ? Uma análise dos fatores que 

levam os cadetes da AMAN escolherem a Arma de Osório. Resende: AMAN, 2016. Trabalho 

de Conclusão de Curso. 
 

O presente trabalho aborda uma análise dos fatores que levam os cadetes da Academia Militar 

das Agulhas Negras a realizarem a Escolha da Arma de Cavalaria. Durante a pesquisa é 

possível identificar um pouco da formação dos futuros oficiais do Exército Brasileiro, desde 

de seu ingresso, com a brusca mudança na sua rotina, passando pelo cerimonial de escolha da 

Arma, Quadro e Serviço, analisando as características de todas as vertentes do Exército nesse 

quesito, aprofundando na Arma de Osório. O trabalho possui como objetivo geral identificar 

as características da Arma de Cavalaria que mais atraem a atenção dos Cadetes, juntos a essa 

ideia também é possível identificar os fatores que estão presentes ainda na formação dos 

militares e os elementos que são observados ao longo de toda a carreira. Foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica com o intuito de levantar informações sobre a AMAN. Também foi 

realizado um estudo de campo na qual foram realizadas observações sobre os cadetes, 

principalmente sobre os cavalarianos, exaltando as suas diferenças perante os demais. Ao 

final do trabalho é possível observar que realmente os fatores que levam os cadetes a 

escolherem a Arma de Heróis são as características mais marcantes, que os fazem diferentes 

das demais opções de escolha, esse diferente estando enquadrados na hierarquia e disciplina 

militar. 

 

Palavras-chave: Arma de Cavalaria, Cadetes, Escolha da Arma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

NACIMIENTO Lucas Frazzon do. ¿Por qué la caballería? Un análisis de los factores que llevan a los 

cadetes de AMAN elegir el arma Osório. Resende: AMAN, 2016. Otros trabajos de acabado, por supuesto. 

 

El presente trabajo aborda un análisis de los factores que llevan a los cadetes de la Academia Militar de 

Agulhas Negras para llevar a cabo la elección del Arma de Caballería. Durante la investigación, es posible 

identificar algunos de la formación de los futuros oficiales del Ejército de Brasil, desde su entrada, con el 

repentino cambio en su rutina, pasando por la elección ceremonial de arma, el marco y el servicio 

mediante el análisis de las características de todos los aspectos de ejército en este sentido, la 

profundización del arma Osório. El trabajo tiene como objetivo principal identificar las características de 

caballería Arma que atraen la atención de los cadetes, junto con esta idea, también es posible identificar 

los factores que están presentes también en la formación de los militares y los elementos que se observan 

en todo el carrera. una búsqueda en la literatura con el fin de recabar información sobre la AMAN se 

llevó a cabo. También se llevó a cabo un estudio de campo en el que se llevaron a cabo observaciones a los 

cadetes, especialmente en los jinetes, exaltando sus diferencias antes que el otro. Al final de la obra se 

puede ver que realmente los factores que llevan a los cadetes para elegir el arma héroes son las 

características más llamativas que las diferencian de otras opciones para elegir, esto diferente que se 

enmarca dentro de la jerarquía y la disciplina militar. 

 

Palabras clave: arma de caballería, Cadetes, la elección de Arma 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro, presente com essa identidade no território nacional 

desde a Batalha de Guararapes (1648), possui atualmente uma Força Terrestre com 

aproximadamente 200 mil homens. Neste contingente, linha bélica, estão presentes Soldados 

recrutas, que adentram a Força através do serviço obrigatório, podendo chegar até Cabo, 

Sargentos formados na Escola de Sargento das Armas (EsSa), todos estes anteriores são 

guiados por Oficiais que são formados na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) na 

qual saem Aspirantes-a-Oficial podendo chegar ao posto de General de Exército.  

A Academia possui sete vertentes diferentes, separadas por cinco Armas, um 

Quadro e um Serviço, todas voltadas para a linha combatente bélica. São essas vertentes as 

Armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações o Serviço de 

Intendência e o Quadro de Material Bélico. Cada uma dessas áreas possui características 

peculiares, uma identidade diferente. 

Durante a formação na AMAN é necessário que os militares escolham uma 

especialidade a ser seguida para o restante de suas carreiras, para isso eles devem conhecer 

suas características pessoais e suas ambições futuras as ligando com as características de cada 

área, assim realizando uma escolha concisa. 

Com isto, será abordado neste trabalho desde o ingresso dos militares na 

Academia, sua rotina, a cerimonia de escolha da Arma, as características de cada 

especialidade até explorar os fatores que são levados em conta na escolha da Arma de 

Cavalaria. 

Para isso os objetivos serão: Analisar os fatores que levam os militares a 

escolherem a Arma de cavalaria, sendo estes fatores imediatos após a escolha, sendo eles para 

o restante da carreira do militar. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O tema de pesquisa insere-se na área de Sociologia, conforme definido no Art.4º, 

inciso XXXVI da Portaria nº 734, de 19 Ago 10, do comandante do Exército Brasileiro ( 

BRASIL, 2010). 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema  

 

Procurando identificar o que há de mais importância sobre o tema, será usado de 

forma bastante expressiva na pesquisa o antropólogo Celso Castro (2004) que aborda através 

de um estudo de campo para a sua dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia Social do Museu Nacional/UFRJ. Ele esteve presente na Aman e realizou o 

levantamento de vários dados sobre os militares em formação.  

Outro pensador que será citado no trabalho, Max Weber (1982) com a obra Ensaios de 

Sociologia na qual aborda sobre definição de burocracia e como ela age de forma impessoal, 

ou seja, trata todos os indivíduos da mesma maneira. 

Também será abordado no trabalho o pensamento de Oliveira Vianna (2006) com 

trechos da Obra O Caso do Império na qual relata sobre o oficial não querer infringir as a 

regras, sendo um militar digno, disciplinado. 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos  

 

Neste momento do trabalho, será apresentado o problema que gerou a realização do 

trabalho de pesquisa, uma hipótese levantada e os objetivos gerais. Também será definido os 

critérios e o passo a passo da pesquisa sobre o tema proposto, ou seja, relacionar como foram 

levantados os dados, sendo indicado o processo desenvolvido do principio de sua seleção até 

o modo de realização dos instrumentos de pesquisa. 

 

2.2.1 Problema 

 

Na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), muito é discutido sobre os 

inúmeros fatores que interferem no cotidiano dos cadetes na realização de várias atividades 

presentes na grade escolar.  
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Dentro deste conceito, os cadetes do 2º ano da Academia, na perspectiva de escolha de 

Arma, Quadro ou Serviço, possuem uma gama de fatores para realizar esta atividade. Contudo 

os Cadetes que escolhem a Arma de Cavalaria consideram alguns fatores em detrimento de 

outros, os examinando de forma diferente comparados aos demais cadetes. 

Dessa forma é cabível problematizar a questão: quais os fatores mais levados em conta 

pelos cadetes que escolhem a Arma de Cavalaria, levando em conta a ótica de cada uma das 

condições. 

 

2.2.2 Hipótese  

 

É bastante perceptível que cada cadete possui um perfil diferente, que mesmo todos 

possuindo o mesmo corte de cabelo, usarem a mesma farda e seguirem as mesmas regras e 

regulamentos, pensam de forma diferente, reagindo distintamente aos acontecimentos nas 

suas rotinas.  

Com isso Castro afirma que os cadetes procuram os traços que mais se encaixam com 

as de cada Arma “[...] cada Arma exige determinadas características de conduta e 

personalidade, devendo o cadete buscar uma congruência entre elas e sua ‘maneira de ser’ ou 

o seu ‘desejo de vir-a-ser-assim’.” (2004, p. 59). 

Sobre a concepção de tais observações, pode-se emitir a hipótese que os Cadetes que 

vão para a Arma de Cavalaria, procuram se destacar perante os outros, conseguindo este feito 

mesmo estando enquadrados nos regulamentos. 

 

2.2.3 Objetivos 

 

Os objetivos da pesquisa servem para demonstrar o que os novos integrantes da Arma 

de Cavalaria esperam antes de realizarem a sua escolha, com isso enaltecendo o espirito da 

Arma, e os fatores de igualdade entre seus membros, antes mesmo de fazerem parte da Arma 

de Osório, também tem o intuito de explorar o dia a dia do cadete, explorando os fatores que 

cercam suas atividades, demonstrando a sua força de vontade e seus valores distintos perante 

a sociedade brasileira. 

O objetivo geral do trabalho é identificar as Características da Arma de Cavalaria que 

mais atraem os cadetes. Incorporado a esta ideia central ligam-se outras dois raciocínios, que 

são: os fatores que interferem imediatamente após a escolha da Arma, ou seja, ainda como 
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Cadetes e os elementos que são observados ao longo da carreira dos cavalarianos, já como 

oficiais nos corpos de tropa. 

 

2.2.4 Procedimentos de pesquisa  

 

Com o objetivo de materializar a pesquisa, serão adotados os seguintes 

procedimentos metodológicos citados a baixo. 

Primeiramente será utilizada pesquisa bibliográfica, para levantar possíveis 

informações para seguir a pesquisa. Para isso foi utilizada a Biblioteca Coronel Nei Paulo 

Panizzutti, da AMAN, na qual forneceu, além de livros, os manuais vigentes e sites tanto 

vinculados com o Exército Brasileiro entre outros. 

Será realizada uma pesquisa qualitativa onde será realizada uma análise de 

dados observados. Juntamente será realizado um estudo de campo, na qual será feita uma 

observação direta sobre os cadetes da AMAN, principalmente os cadetes de Cavalaria, 

observando fatores no dia a dia que os fizeram ser da Arma de Heróis. 
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3 FORMAÇÃO DO FUTURO OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO  

 

Este capitulo visa abordar a forma de ingresso na Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN), além do mais, o seu papel na sociedade brasileira, deixando explicito os 

valores cobrados nesta instituição, com fim de formar novos oficiais de carreira do Exército 

Brasileiro. 

 

3.1 Entrada dos novos cadetes 

 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é o único estabelecimento de ensino 

superior, no Brasil, no qual forma oficiais de carreira das Armas de: Infantaria, Cavalaria, 

Artilharia, Engenharia e Comunicações, Serviço de Intendência e Quadro de Material Bélico. 

Localizada na cidade de Resende, Rio de Janeiro, tem seu nome por estar próxima à Serra da 

Mantiqueira onde encontra-se o Pico Agulhas Negras, um dos sete maiores pontos 

culminantes do Brasil, segundo IBGE. O ingresso na Academia é dado pelo êxito dos Alunos 

na Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx) localizada na cidade de Campinas, São Paulo, 

sendo realizado um concurso público para a admissão. A formação do futuro oficial, possui 

duração de cinco anos no regime de internato, sendo liberados em feriados (licenciamentos) e 

finais de semana que não possuam atividades. Desses cinco anos o primeiro é na EsPCEx, e 

os outros quatro na Academia, divididos em: Um ano de período básico e os outros três anos, 

nos cursos das Armas, Quadro e Serviço. Ao chegar na Academia, os alunos são submetidos a 

três semanas de adaptação, na qual, serve para habituar-se a nova rotina que terão nos seus 

próximos quatro anos.  

Nesse meio tempo eles vivem o que é conhecido como “período de adaptação”. Esse 

nome poderia sugerir, a alguém desavisado, que se busca nesse periodo um 

ajustamento, uma acomodação gradual dos novatos à vida militar. Muito pelo 

contrário: a transição é brusca e intensa. Tanto oficiais como cadetes falam da 

adaptação como uma “peneira” que visa levar à desistência as pessoas que não 

possuem vocação ou fora de vontade suficiente para o ingresso na carreira 

militar.(Castro, 2004, p.19). 

 

Na nova rotina os alunos serão submetidos a novos horários, atividades diferentes do 

seu dia a dia antes da caserna e saberão os tipos de cobrança que sofrerão não só durante o 

período acadêmico mas também após formado, enfim, todas as peculiaridades da Academia. 

Neste período os alunos possuem pouco tempo livre, sendo intensamente cobrados em vários 

aspectos, como: apresentação individual, ou seja, corte de cabelo, estado de conservação da 

farda, coturno e sapatos bem engraxados; ordem unida que nada mais é, que uma ordem 
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comandada a voz ou por toque de corneta, que deverá ser imediatamente obedecida, esta 

atividade será utilizada pelo resto da vida do militar, é cercada de atributos da área afetiva 

como espirito de corpo, moral e principalmente hierarquia e disciplina que são os dois pilares 

constitucionais do Exército Brasileiro.  

O conteudo da disciplina e apenas a execucao da ordem recebida, coerentemente 

racionalizada, metodicamente treinada, e exata, na qual toda critica pessoal e 

incondicionalmente eliminada e o agente se torna um mecanismo preparado 

exclusivamente para a realizacao da ordem. Alem disso, tal comportamento em 

relacao as ordens e uniforme. Sua qualidade como acao comunal de uma 

organizacao de massa condiciona os efeitos especificos dessa uniformidade. Os que 

obedecem nao são necessariamente uma massa que obedece simultaneamente, ou 

particularmente grande, nem estao necessariamente unidos numa localidade 

especifica. Para a disciplina, e decisivo que a obediência de uma pluralidade de 

homens seja racionalmente uniforme. (weber, 1982, pg 292). 
 

 Os alunos são divididos em quatro companhias, cada uma comandada por um capitão, 

dentro disso, são divididos em três pelotões por companhia, ficando a comando de um tenente 

e cada pelotão composto por volta de 35 a 40 cadetes aproximadamente, que por final, ainda 

são divididos em apartamentos, cada um com 12 militares, estas instalações estão localizadas 

no conjunto principal da Academia, que também possui as salas, os anfiteatros de aula, o 

rancho, o comando, enfim, é o cerne da AMAN. Todas essas obrigações que cercam os alunos 

na adaptação são conduzidas principalmente pelos adaptadores, que são cadetes selecionados 

do 4º ano de todos os cursos da Academia, no qual, são os militares mais antigos em 

formação, eles que ditam o ritmo da rotina dos adaptados, estando presente em todas as 

atividades da alvorada até o toque de recolher. Na academia os estudantes após o período de 

adaptação recebem o título de cadete. Após o período de adaptação os alunos, que 

continuarem serão matriculados e ostentarão o título de Cadete, participam da primeira 

solenidade oficial da AMAN, que é a passagem pelo Portão Monumental que separa física e 

simbolicamente a Academia do mundo exterior. A entrada é realizada pelo lado direito onde 

existe uma placa com o dizer “entrada dos novos cadetes” onde os novatos passam um a um 

realizando sua continência individual significando o compromisso de cada individuo e se 

tornando os mais novos cadetes de Caxias do Exército Brasileiro.(Castro, 2004, p21). 

Então os cadetes que irão cursar o primeiro ano da AMAN serão matriculados no 

Curso Básico e enfim irão vivenciar o dia a dia de um cadete, situação tão esperada no 

período de adaptação. 
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3.2 Rotina dos Cadetes 

 

 A rotina é atribulada de tarefas, após acordarem na alvorada, simbolizada pelo toque 

de corneta às 05:50, sendo proibido estarem deitados após isso, eles vão para o café da manhã, 

em sequência, uma breve formatura sendo seguida pela manhã de aulas da Divisão de Ensino, 

ou seja, das 07:30 até às 11:30, dando continuidade, os cadetes almoçam 11:50 até 12:10, após 

isso, próximo horário de aula será às 13:30, porém neste intervalo de tempo, alguns 

comandantes de companhia ou de pelotão, utilizam para passar informações para os cadetes, 

as aulas no período da tarde se estendem até às 15:20, nos quais os próximos tempos são 

destinados ao Treinamento Físico Militar (TFM), que variam de acordo com as provas físicas 

que os cadetes possuem, dentre elas, natação, corrida, corrida de calça e coturno, Pista de 

Pentatlo Militar (PPM), subida na corda, flexão, barra, abdominal, entre outras, assim sendo 

este treinamento voltado para melhorar o desempenho dos cadetes para suas respectivas 

provas. No fim desta atividade às 17:30, os cadetes possuem um intervalo para estarem 

prontos para a próxima atividade, o jantar, que começa às 18:20 e vai até às 18:40, logo após 

às 19:00 ocorre o pernoite que é a formatura para os tenentes, comandantes de pelotão, darem 

os últimos avisos e recomendações para o próximo dia. Além disso, na rotina também está 

incluso, em média dois dias por semana, instruções militares que são realizadas nos parques 

dos cursos, na qual, os cadetes são instruídos com conteúdos teóricos e práticos referente a 

área militar, neste caso do curso básico, são instruções básicas que os cadetes deverão deter o 

conhecimento para o restante de suas carreiras, independente da arma.  

 

3.3 Disciplina 

 

Todas as atividades dos cadetes são profundamente analisadas e descritas com a 

finalidade de  serem cobradas e, acima disso,  executadas conforme as normas gerais de ação 

(NGA) na qual detalha todos os detalhes que devem ser seguidos, com todos os detalhes 

possíveis. Porém a NGA não regula apenas as atividades dos Cadetes no interior da Academia 

mas também detalha o comportamento fora do ambiente militar exigindo um comportamento 

adequado deles. (Castro, 2004, p.23).  

Art. 85. As turmas de aula serão organizadas pela Seção Técnica de Ensino da 

Divisão de Ensino (STE/DE). 

§ 1º A entrada nas salas de aula ou instrução deverá ser feita em ordem e em 

silêncio. Caso a sala a ser ocupada não esteja livre, a turma permanecerá em forma, 

aguardando o momento da entrada. 
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§ 2º No intervalo entre as aulas, somente será permitido aos Cad abandonar o local 

em que se encontrarem ou onde deverão ter a aula seguinte, quando este intervalo 

for superior a 10 (dez) minutos; os Cad poderão, entretanto, sair da sala, 

permanecendo no passadiço fronteiro à mesma ou dirigir-se ao banheiro mais 

próximo; as Tu permanecerão à vontade, mantendo a conversação em tom 

moderado. 

§ 3º É proibido, em qualquer situação, encostar-se ou debruçar-se sobre as janelas, 

paredes ou passadiços. (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2003, 

p.28 ) 
 

Todas essas normas “penetram” no militar que ele é obrigado a realizar o certo, pois se 

fizer errado será mal visto por seus companheiros. Mesmo sendo um fato bastante atual, não é 

de hoje que o Exército impõe essas atitudes em seus soldados. “Eles sabiam, por exemplo, 

que um dos mais vivos pundonores do soldado, principalmente da oficialidade, é a disciplina: 

um verdadeiro soldado procura sempre não infringir este princípio vital da sua 

corporação”.( Vianna, 2006, p.119).  

Weber deixa claro em suas teorias a forma impessoal que a burocracia age “A 

disciplina em geral, como seu ramo mais racional, a burocracia, é impessoal. Infalivelmente 

neutra, ela se coloca a disposicao de qualquer forca que pretenda seus servicos e saiba como 

promove-los.”  (1982, pg 293) principalmente é visto no Exército, de tal forma que todos são 

tratados da mesma forma, independente de sua renda, filiação, raça, enfim independente de 

qualquer beneficio. 

 

3.4 Hierarquia 

 

Apesar dos Alunos terem se tornado cadetes após a entrada dos portões eles serão 

oficialmente cadetes de fato e de direito após a cerimonia de “entrega dos espadins” que é um 

cerimonia militar com a presença de autoridades, familiares e vários convidados, na qual os 

cadetes do primeiro ano recebem o espadim de Caxias, réplica em miniatura do sabre de 

Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, este objeto é considerado “o próprio 

símbolo da honra militar”, reafirmando os valores com a instituição. (Castro, 2004, p.39 ) 

Entre os cadetes existe uma hierarquia a ser seguida mesmo todos sendo detentores do 

titulo de cadete, como explica Celso Castro: 

O status dos cadetes varia conforme o ano em que estejam. Em primeiro lugar há 

uma precedência hierárquica regulamentar entre os anos, estando num polo cadetes 

do 4º ano, superiores a todos os outros, e no outro os cadetes do 1º ano. Entretanto, 

essa disposição hierárquica não se constitui oficialmente numa “cadeia de comando” 

como a que se estabelece entre os oficiais, na medida em que, na vida diária não da 

ordens oficialmente a outro de ano inferior, exceto circunstancialmente, dependendo 

de determinadas funções previstas nos regulamentos que venha a exercer. Essa 

hierarquia é considerada “natural” pelos cadetes: afinal de contas, todos passam pela 

mesma sequencia de anos, estando aberta a possibilidade de ascensão aberta a 
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todos.(Castro, 2004, p.29). 

 

Os cadetes mais modernos, ou seja, dos anos inferiores sempre tratam os mais antigos 

os chamando pelo pronome de senhor. Cada ano na academia possui um codinome, por 

exemplo, os cadetes dos primeiro ano eram chamados de “bicho” antigamente, na qual caiu 

em desuso, por ser um termo pejorativo, já os “calouros”, segundo ano, “afins”, terceiro ano e 

“aspirantes”, quarto ano, são frequentemente chamados dessa forma. 
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4 CERIMONIA DE ESCOLHA DAS ARMAS, QUADRO E SERVIÇO 

 

Este capítulo ira tratar sobre a cerimonia de escolha da Arma, Quadro e Serviço dos 

cadetes do 2º ano da Academia. 

Também será abordado o espirito de cada uma das Armas do Exército, segundo Celso 

Castro, na sua estada na Aman, dando enfoque na Arma de Cavalaria, com sus tradições 

dentro e fora da academia. 

O que Celso Castro revela nesse trecho é uma das cerimonias realizadas na Aman mais 

esperada por todos os cadetes do 2º ano, que é a Escolha da Arma, na qual todos decidem a 

qual Arma irão pertencer, sabendo assim, qual curso irão pertencer na Academia.  

No dia seguinte á volta das férias, antes de iniciarem as aulas, os cadetes que 

concluíram o 1º ano são reunidos no auditório da Aman. Ali, num clima de grande 

tensão, eles são chamados individualmente, pela ordem de classificação escolar 

obtida no ano anterior, para escolherem suas Armas: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, 

Engenharia, Intendência, Comunicações ou Material Bélico. O leque de opções 

diminui a medida que o número de vagas previsto para cada Arma. Vai sendo 

completado; assim, os últimos não escolhem: são “compulsados”. (Castro, 2004, 

p.55). 

 

Logo após voltarem de férias os Cadetes do 2º ano de Aman, são centralizados no 

AGM (Auditório General Médici) e dispostos por ordem de classificação para realizarem a 

escolha. No palco é projeto num telão as vagas que restam para cada uma, essas vagas são 

definidas de acordo com uma porcentagem, a medida que o cadete realiza a escolha o número 

de vagas vai sendo reduzido, até chegar a zero, “fechar” e não poder mais ser escolhida, com 

isso, os militares com uma classificação mais alta, não possuem todas as Armas “abertas” para 

poderem realizar a sua escolha, sendo que alguns últimos classificados nem chegam a realizar 

sua escolha, são compulsados, ou seja, são obrigados a “escolherem” a Arma aberta. A 

escolha em si é feita da seguinte forma: Na ordem de sua classificação o cadete levanta-se do 

seu lugar e se descola em direção ao palco do AGM, logo antes de subir fica aguardando o seu 

momento na escada de acesso, local de mais tensão da escolha, por ser o ultimo instante na 

qual o cadete pode “pensar” em mudar de ideia, após subir das escadas o cadete ocupa o 

centro do palco de frente para toda a assistência, compreendida desde o General, comandante 

da academia, dos seus colegas que irão realizar a escolha, até alguns militares que levam seus 

familiares para presenciar tal cerimonia, toma a posição de sentido e brada seu número nome 

e o curso da qual irá fazer parte. Após isso dará meia volta e caminhará até o um representante 

do curso que escolheu, na qual estará com a flamula da Arma e irá assinar uma relação 

confirmando a sua escolha que após ser realizada não poderá mais ser alterada.  

Como Celso Castro aborda em sua obra é uma opção definitiva que muitos chamam 
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esse momento sendo “pior que casamento” pois não se pode se “separar” de sua Arma, sendo 

uma escolha para a vida toda, e aqueles que não gostarem do curso que escolheram possuem 

duas opções: a primeira de se adaptar a sua escolha ou então abandonar a carreira, pedir 

desligamento. Existe apenas uma forma do oficial de “desvencilhar”  de sua Arma, no 

momento que vier atingir o generalato, que então perdem a sua Arma visto que os generais 

estão “acima das Armas”(Castro,2004, p.56)  Após saírem do auditório os cadetes do 3º e 4º 

ano esperam de forma entusiasmada os novos cadetes de cada curso para “dar as boas vindas” 

aos novos integrantes de cada Arma. 

Cada curso possui uma forma diferente para realizar essa recepção, logicamente, cada 

uma com suas características, na qual serão vistas posteriormente. A fim dos cadetes mais 

antigos saberem qual o último a escolher cada curso, após ele realizar a sua escolha, ele 

carrega a flâmula que estava com o representante do curso, na sua chegada é um dos cadetes 

mais ovacionados, na qual é realizada a maior um recepção mais calorosa. Após a 

comemoração os cadetes pegam suas malas e os seus pertences e se dirigem para a nova ala, 

onde um aspirante irá direcionar o cadete para o seu apartamento, neste momento também, ele 

irá receber os distintivos de farda referente a sua Arma e também referente ao segundo ano, 

além do abrigo desportivo, que é diferente de cada Arma. Dando sequência nas atividades os 

cadetes vão para o almoço, entrando em forma no Pátio pela primeira vez separados pela 

Arma e com seus novos companheiros. No período da tarde e no dia seguinte seguem as 

atividades de recepção dos cadetes com palavras do comandante de cada Curso e várias 

atividades, até realizarem a formatura de entrega dos distintivos e retomarem as atividades do 

cotidiano do ano letivo da academia. 

É perceptível a grande mudança nas atividades depois da escolha da Arma, de forma 

bastante rápida os novos integrantes de cada curso se adapta a nova rotina acadêmica, os 

horários e as cobranças em geral não sofrem grandes alterações, entretanto, as atividades nos 

parques, o pensamento e as atitudes dos militares são distintas do Curso Básico. Outra 

mudança é no ciclo de amizades dos novos integrantes  

Na maior parte do tempo durante os próximos anos, o cadete estará em companhia 

exclusiva de “irmãos” de Arma. No cotidiano da Academia existe uma nítida 

separação entre as Armas, e por esse motivo alguns cadetes chegam a dizer que 

“aqui não é uma Academia, são sete Academias, uma para cada Arma. É totalmente 

diferente.” As turmas de aula, tanto do ensino fundamental quanto as do ensino 

profissional ou de educação física, são separadas por Armas. Os alojamentos (alas) 

são separados por Armas, e quando acontece de – por sobras de efetivo – parte de 

uma Arma ser alojada na ala de outra, ela “não participa da ala, só dorme lá”. As 

refeições são feitas em mesas separadas por Arma. Finalmente, os exercícios-de-

campo são feitos por Armas, muitas vezes com a participação de cadetes de mais um 

ano da mesma Arma. Logo, a interação vertical dentro das Armas é muito mais 

intensa do que a horizontal entre os anos. Dentro da Arma convivem o 2º, 3º e 4º 
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anos: embora as aulas sejam separadas, eles se encontram nas alas, nas festas da 

Arma e nos locais de instrução (parques). O ano passa a ser uma referencia 

meramente cronológica. Um cadete é de Infantaria, Cavalaria ou outra Arma antes 

de ser do o 2º, 3º ou 4º ano. (Castro, 2004, p.56 ). 

 

4.1 Classificação 

 

Essa classificação é definida através dos graus que os cadetes alcançam em todas as 

provas que realizam durante o período acadêmico ela os influencia por toda a carreira, desde a 

escolha da arma, a escolha de unidade no ultimo ano de formação até seleção para certas 

missões já no corpo de tropa. Os cadetes são avaliados diuturnamente em todas as suas 

atividades, não somente nas provas, principal maneira de avaliação, mas também no dia a dia, 

de forma indireta, pelas suas atitudes e comportamento. Dentro da classificação estão as notas 

da Divisão de Ensino (DE), na qual se encontra a parte acadêmica, das matérias militares, dos 

testes de aptidão física (TAF), tiro e do conceito que nada mais é que a avaliação dos 

seguintes atributos: Abnegação, adaptabilidade, autoconfiança, camaradagem, combatividade, 

cooperação, decisão, dedicação, disciplina, discrição, equilíbrio emocional, honestidade, 

iniciativa, lealdade, organização, persistência, rusticidade, responsabilidade e sociabilidade. 

No primeiro ano existe apenas o conceito vertical na qual só os tenentes e o capitão de cada 

compania avaliam cada cadete, já nos outros anos os companheiros de turma possuem certa 

porcentagem sobre essa nota, na qual cada um realiza o conceito horizontal do seu 

companheiro de turma. Por este motivo, o cadete que realiza atos ilícitos nas provas, cola, é 

muito mal visto pelos oficiais e por seus companheiros, sendo severamente punido, sendo 

excluído da academia.  

Diferentemente do autogoverno democrático das pequenas unidades homogêneas, a 

burocracia vai ligada necessariamente à moderna democracia de massas. Isto deriva 

do princípio definitório da burocracia: a regulação abstrata da prática da autoridade, 

a qual procede do requerimento de “igualdade perante a lei” e, por conseguinte, do 

repúdio dos “privilégios” e do tratamento dos assuntos “caso a caso”. Esta 

regularidade também provém das pré-condições sociais do surgimento das 

burocracias. (weber, pg 53). 

 

4.2 O espirito de cada Arma segundo Celso Castro  

 

 Cada Arma é cercada de tradições e místicas, principalmente dentro das escolas de 

formação, como a AMAN. Os oficiais, cadetes e praças de cada especialidade exaltam os 

pontos positivos, sempre com a finalidade de mostrar que a sua é a melhor. Celso Castro é um 

antropólogo que esteve presente na rotina da AMAN, onde realizou contato com cadetes de 

todas as Armas, além dos basicantes, com isso levantou as características mais marcantes de 
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cada uma. 

 

4.2.1 Infantaria 

 

A Arma de Infantaria, mais antiga do EB, é uma Arma Base, ou seja, totalmente 

focada para o combate e o cumprimento da missão; com isso os infantes devem possuir uma 

série de características que os apoiem para sua atividade fim, a guerra. Celso Castro (2004, p. 

62) relata algumas dessas características: 

A infantaria dispõe-se ao longo de todo o front, dividida em pequenos grupos. O 

infante é quem esta no “centro do fogo”, quem tem um contato físico, direto, com as 

tropas adversárias, conquistando e mantendo posições: é quem vai “ver o branco dos 

olhos do inimigo”. Para desempenhar suas missões o infante precisa, em primeiro 

lugar, ter ótima resistência física, para suportar condições extremamente adversas 

com que se defronta. Ele tem de superar a pé todos os obstáculos naturais, andar 

muito, correr, rastejar para escapar aos tiros inimigos. Precisa conviver também com 

a falta de sono, comida, de conforto: é quem “pega a batata quente”. Ele também 

convive intimamente com o cansaço e a morte; por isso deve ter “desprendimento”, 

coragem e vibração: “São os destemidos, os caras que... Vamos lá! Infantaria! Tudo 

pela Pátria!”. (CASTRO, 2004, p. 62). 

 

4.2.2 Cavalaria 

 

Outra Arma base do exército, totalmente focada para o combate, a Arma de Cavalaria 

é sem dúvida a Arma que mais cultua suas tradições. Os militares de Cavalaria tem por 

característica atuarem de forma isolada no campo de batalha, bem a frente do grosso da tropa, 

isso faz com que os cavalarianos possuam iniciativa, para tomarem suas decisões de forma 

rápida, coragem, para enfrentarem o desconhecido, pois estarão na maior parte das vezes 

realizando um reconhecimento do terreno a ser ultrapassado. Todas essas características são 

fortemente observadas no patrono da Arma Marechal Manuel Luís Osório. 

A cavalaria atua basicamente pelos flancos, e sua missão é fazer reconhecimento 

avançado ( através de incursões no campo adversário) e abrir brechas na linha 

inimiga, favorecendo a passagem da infantaria para a frente. Para isso ela necessita 

do impacto e da rapidez proporcionada pelos tanques e outros carros blindados 

( outrora pelos cavalos): é a Arma do “assalto”, da “decisão”. Ela precisa 

movimentar-se com velocidade, entrar em contato com o inimigo e sair desse 

contato rapidamente, “ir para cima do morro, barro, água”, “entrar de roldão”, 

“como se fosse um furacão, destruindo”, causando confusão nas hostes inimigas. 

Para alcançar esses objetivos, o cavalariano deve ser corajoso e rápido, “ não pode 

perder muito tempo raciocinando”, não deve “ se preocupar muito com nada” tem de 

ser “descontraído”, “largado”. Outra característica do tenente cavalariano é que ele 

atua comandando seu pelotão muito distante dos seus superiores imediatos, às vezes 

20 ou 30 Km à frente. (Castro, 2004, p. 62). 

 

4.2.2.1 Cross da Espora 

 

O Cross da Espora é uma atividade realizada na semana da cavalaria na Aman, no mês 
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de maio, na qual os cadetes dos segundo ano realizam para terem o direito de usarem suas 

botas com as esporas. Desde que entram na Arma de Cavalaria, os leiteiros (como são 

chamados os cadetes recém ingressos na Arma, por usarem as botas sem esporas, parecendo 

usarem botas como leiteiros) começam com inúmeras instruções de equitação para realizar 

essa atividade. No primeiro ano, todos os cadetes possuem atividades de equitação, porém são 

instruções bastante simples, como de encilhagem, volteio, e algumas instruções simples de 

montar. Mesmo os calouros já tendo esse conhecimento prévio, eles possuem todas essas 

instruções básicas novamente, na qual evoluem de forma progressiva, cada instrução 

aumentando um pouco a dificuldade até começarem a realizar os treinamentos na Pista 

Andrade Neves (PAN) onde é realizado o percurso. Por possuírem a mesma grade de 

atividades das outras Armas, porém, possuindo essa atividade, eles realizam grande parte 

desses treinamentos inicias no período noturno, ou seja, enquanto os cadetes que foram para 

as outras Armas estão em período de descanso, livre, o calouros de Cavalaria estão montando, 

demonstrando grande dedicação a sua nova etapa. Após passados os treinamentos, no sábado 

da semana da Cavalaria, na presença de familiares e amigos, num clima de festa, eles realizam 

a passagem na pista 

 

4.2.3 Artilharia 

 

Os militares da Arma de Artilharia, que prestam apoio direto com seus fogos a longas 

distância, precisam ser os mais meticulosos possíveis, isso se reflete bastante em alguns 

aspectos na sua formação, por exemplo, serem muito detalhista em todas as atividades que 

irão fazer, não deixando nenhum detalhe “de lado” . 
A Artilharia atua afastada da linha de contato, apoiando a Infantaria e a Cavalaria 

através dos tiros de obus. Ela “imobiliza” os inimigos através de “barragens de 

fogo” ou então os “inquieta”, causando-lhes adversidades e preparando o ataque de 

infantes e cavalarianos. Apesar de o desgaste físico do artilheiro ser menor do que 

do infante ou do cavalariano, o seu trabalho também exige resistência física: “Às 

vezes a missão que você esta executando não dá para parar e comer, ou então passa a 

noite sem dormir.” O tenente artilheiro executa um trabalho “técnico” em relação 

aos tenentes das Armas anteriores. Ele recebe as coordenadas para o tiro, que são 

transmitidas por rádio desde as patrulhas de observação, faz na hora os cálculos para 

a pontaria e comanda o tiro. (Castro, 2004, p. 63) 

 

4.2.4 Engenharia 

 

A Engenharia é aquela Arma que em combate abre passagem para a força amiga, 

abrindo brechas de passagem e até mesmo lançando pontes de forma rápida, ou destruí as 

passagens para a força inimiga, preparando campo de minas ou criando alguns obstáculos que 

tardam a passagem do inimigo por determinada região. Os militares engenheiros são 
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conhecidos por trabalharem com afinco, carregando bastante “peso”  

A Engenharia, no combate, atua apoiando outras armas, principalmente a infantaria, 

a que muitas vezes acompanha. Suas atividades específicas são: construir pontes 

rápidas para a transposição de cursos d’água, desativar campos de minas, fazer 

demolições com o uso de explosivos, superar obstáculos naturais. Pela proximidade 

com a Infantaria, o engenheiro apresenta muitas das características daquela Arma; 

em casos extremos, pode até mesmo vir a atuar como tropa de Infantaria. Mas, ao 

contrário desta, a Engenharia não vai à guerra para combater: só o faz quando é 

estritamente necessário. O tenente de Engenharia atua muitas vezes isolado, 

precisando ter “individualidade” para tomar decisões. Ele executa um trabalho que, 

embora “braçal”, ”pesado”, é fundamentalmente “técnico”, “precisa pensar”. Mas 

não pode nem precisa ser tão” perfeccionista”, tão “detalhista”, quanto o artilheiro, 

devido a rapidez com que deve realizar suas tarefas. (Castro, 2004, p. 63).  

 

4.2.5 Intendência 

 

Os militares do Serviço de Intendência não participam do combate em si, de forma 

direta, porém possui um papel de fundamental importância com a sua cauda logística; a 

“suprir”, como é chamada, tem a sua principal missão de realizar os suprimentos chegaram 

para todos os militares em combate, isso é chegar água, ração ( alimento), combustíveis e 

óleos para as viaturas até munição para o armamento. 

A Intendência atua no combate apoiando as outras armas com suprimento e serviços: 

seu grito de guerra é “Suprir!”. No cotidiano, cuida da parte administrativa do 

Exército. Ela tem duas “linhas”. A primeira, a “linha bélica”, organiza-se junto com 

o Material Bélico nos Batalhões Logísticos (BLog), motivo pelo qual são 

consideradas armas muito próximas. Num BLog a Intendência possui um pelotão de 

serviços (que dá apoio de banho e lavanderia às tropas em campanha), um pelotão de 

suprimento (que fornece comida, munição e combustível), e um pelotão de 

transportes ( que leva as tropas até a área de combate). A “linha administrativa” (ou 

“burocrática”) da Intendência cuida, em quartéis de todas Armas, dos serviços de 

aprovisionamento, tesouraria e almoxarifado.(Castro, 2004, p.85). 

 

4.2.6 Comunicações  

 

Os comunicantes possuem a missão de todos os militares conseguirem se comunicar 

com seus superiores, isso numa rede segura, evitando que as forças inimigas consigam acesso, 

e também de tentar invadir a rede de comunicação inimiga para obter informações que 

possam ajudar no cumprimento da missão. Essas características fazem com que os militares 

desta Arma sejam vistos como os “especialistas” em computadores e sistemas eletrônicos 

 As opiniões sobre os comunicantes variam. Para alguns eles são “meio 

fresquinhos”, precisam ter “ uma certa finesse” e “saber conduzir uma conversa” – 

iss, em grande parte, pelo fato de que atuarão no combate junto aos oficiais 

superiores, junto ao comando. Para outros, os comunicantes “se dão bem com todo 

mundo”, são “bons de jogo”, um pessoal “mais mente aberta”, mas que “se precisar 

pegar no pesado, pega”. Finalmente, há quem os considere “sisudos”, 

“introspectivos”. Ponto consensual- inclusive para seus integrantes- é que a Arma 

exige um trabalho muito técnico, que “puxa pela cabeça” e no qual o cadete aprende 
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coisas que “ pode até usar lá fora”. (Castro, 2004, p.89). 

 

4.2.7 Material Bélico 

 

O Quadro de Material Bélico é a mais nova especialização das Armas do EB, são 

responsáveis por realizar as manutenções de viaturas e armamentos em níveis mais 

detalhados. 

Os cadetes do Material Bélico são conhecidos pelos das outras Armas com 

“papirões” (porque “tem de estudar  muito”) e disputam com a Intendência o título 

de “civis de farda” . Alguns cadetes dizem que acham estranho alguém ir para o 

Exército e “querer trabalhar como mecânico”: essa seria uma “atividade lá de fora” 

(Castro, 2004, p.89). 
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5 FATORES QUE SÃO LEVADOS EM CONTA NA ESCOLHA DE ARMA  DE 

CAVALARIA 

 

A Arma de Cavalaria possui peculiaridades diferentes das outras. Várias dessas 

características são observadas e levadas em conta na hora da escolha. Os cadetes que 

escolhem ser de Cavalaria sabem que irão realizar diversas atividades que os distingue do 

restante do Corpo de Cadetes. Essas atividades variam de equestres até exercícios inopinados 

no terreno, chamados de furacão. Essas atividades estão presentes entre os fatores de escolha. 

 

5.1 Classificação 

 

Uma questão a ser respondida seria o que a classificação poderia influenciar na 

escolha , pois bem, alguns cadetes vão para uma certa Arma por serem melhor classificados 

nessa do que na que ele poderia ter como prioridade para ir, ou então, com a visão de não ir 

para a sua escolha prioritária por não ser tão mal classificado, este último exemplo é o que 

mais se encaixou na escolha da cavalaria no ano de 2014, no qual cadetes que eram convictos 

de Cavalaria não realizaram a escolha por serem mal classificados, com isso pensando na 

frente, eles pensaram neste momento que iriam servir em lugares que não lhe agradariam. 

 

5.2 Atividades com o Cavalo 

 

Um dos grandes motivos pelo qual a Cavalaria é conhecida por ser uma “Arma de 

tradição” como a própria canção enaltece, são suas atividades com o cavalo, que mesmo não 

sendo mais empregado em guerra o nobre amigo é presente na vida dos cadetes de Cavalaria. 

A explicação é a gama de atitudes que são desenvolvidas como, por exemplo, iniciativa, 

equilíbrio emocional, autoconfiança, decisão e persistência, por o cavalo ser um animal com 

vontade própria e o cadete deve demonstrar domínio, realizando o que é mandado pelo 

instrutor. Os cadetes possuem instruções de posição do cavaleiro, volteio, salto e polo. 

As atividades com o cavalo são vistas de suma importância para a formação dos 

cavalarianos, desde de Osório não era possível imaginar uma Cavalaria sem ser montada,  

“Não sei para que criar cavalaria a pé ...” (Magalhães, 1978, pg 321) com isso até os dias 

atuais o “beiçudo” é exaltado. 
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5.3 Atividade da Arma 

 

Um dos fatores mais respondidos pelos cadetes quando perguntado para qual Arma 

pretende ir, é a Atividade da Arma. Este fator engloba os outros como atividades de 

equitação, carros de combate e preparação para cursos. Além disso possui características 

singulares como poder de choque, poder de fogo, proteção blindada, mobilidade e velocidade. 

 Por essas atividades vibrantes e particularidades distintas do que eles veem nos dois 

primeiros anos de formação, se tornam muito atraentes todas as atividades. 

 

5.4 Locais de servir 

 

Outro fator muito questionado por todos os cadetes do primeiro ano da Aman para a 

escolha de Arma é o local de servir. Não a duvidas que após escolherem a carreira das armas, 

os militares sabem que terão a oportunidade de servir no Brasil inteiro ( todas as regiões),  

porém cada Arma possui um local no país que é mais concentrada. Por exemplo a Cavalaria 

possui grande parte dos seus quartéis no Sul do Brasil, mais especificamente no estado do Rio 

Grande do Sul, na fronteira, por motivos estratégicos. Com isso muitos cadetes gaúchos 

sentem-se “em casa” na Arma de Cavalaria, com algumas tradições “se confundindo” com as 

tradições gaúchas. No entanto não necessariamente cadetes de outros locais da nação não 

escolhem cavalaria. 

 

5.5 Tradições/Espirito da arma 

 

Como já é exclamado na canção “Arma de tradição que o peito embala ...” a Cavalaria 

é considerada uma das Armas que mais cultua as antigas tradições desde de o diferencial uso 

do cavalo, com quartéis destinados a cerimonias e culto do cavalo ( RCG- Regimento de 

Cavalaria de Guarda) até o próprio espírito do cavalariano em ser mais “descontraído” e 

presente, junto a sua tropa, nos campos de batalha. Na própria festa Nacional da Cavalaria, 

comemorada em Osório-RS, há uma integração entra as novas tecnologias, helicópteros e 

blindados, até o tradicional, cavalo. 
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5.6 Blindados e carros e combate  

 

Uma grande área de influencia da Cavalaria são seus Carros de Combate. Este é um 

fator muito decisivo para os militares que escolhem a arma de Cavalaria, por possuir um 

contato bastante expressivo com os blindados e viaturas em si, nas operações diversas. Além 

de possuir uma tecnologia que sempre está evoluindo, através de novas blindagens, munições, 

equipamentos optrônicos e eletrônicos, os blindados são vistos como um meio nobre, um 

meio que decide o combate, pelo seu poder de choque. O manuseio em combate de várias 

viaturas é exclusivo da Cavalaria. Por exemplo um esquadrão de cavalaria mecanizada é 

composto por três pelotões, na qual cada pelotão se desdobra no terreno com 5 viaturas de 

transporte leve, 1 viatura blindada de combate Cascavel, 1 viatura blindada de transporte 

pessoal Urutu, e uma viatura cargo, para o morteiro. Com isso muitos militares, por gostarem 

das atividades com viaturas, acabam escolhendo cavalaria, por obter essa proximidade. 

 

5.7 Cursos específicos / preparação para cursos  

 

O Exército proporciona para seus integrantes vários cursos para se especializarem na 

área que mais tem interesse. Algumas dessas oportunidades são exclusivas para alguma Arma, 

como exemplo o Curso de equitação do Exército, que apenas é disponível para militares de 

Cavalaria, grande maioria das vagas, e Artilharia. Por possuir grande identidade com o cavalo, 

e por haver algumas atividades na Aman com o nobre amigo, é um ramo que agrada muito 

aos admiradores da equitação. Portanto os militares que pretendem seguir esse domínio no 

exército, pendem a escolher a Cavalaria. 

Outro fator dentro do pensamento de realização de cursos, mesmo que disponíveis 

para todas as Armas, há algumas que preparam mais o militar para as atividades dentro de 

cada curso. Por ser uma Arma base, na carga horária da formação dos cadetes existem tempos 

consideráveis destinados a planejamento e realização de patrulhas, que é uma matéria 

fundamental para vários cursos operacionais do EB. Também há a existência de campos 

inopinados, furacões, na qual os cadetes são acionados e na sua maioria das oportunidades 

realizam essas atividades de patrulha, com isso, os militares veem na Cavalaria uma 

oportunidade de estarem muito bem preparados para posteriormente ingressarem nesses 

cursos. 
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5.8 Uniforme (botas) 

 

Com a peculiaridade dos cadetes de Cavalaria realizar atividades equestres, eles 

possuem o direito de usar um uniforme diferenciado perante o restante do corpo de cadetes, as 

botas. Não seria um motivo principal, que iria fazer o cadete escolher a Arma pelo uso das 

botas e do pinguelo, material característico para auxiliar a montar, porém o fato de se 

diferenciar perante os outros, pois logo nas primeiras vezes que os cadetes usam suas botas, 

seus companheiros de turma, que escolheram outra opção, ficam olhando para o novo 

uniforme, além de realizarem perguntas.  

Outra diferença nos uniformes que está regulamentada é o uso do espadim de forma 

contrária pelo cavalariano, pelo motivo da tradição dos cadetes de equitar, se o espadim dos 

cavalarianos estivesse na posição igual aos demais, poderia machucar o cavalo. 

 

5.9 Amigos que foram para cavalaria 

 

Um dos coeficientes mais inusitados, porém, com uma análise mais profunda, percebe-

se que está presente no pensamento dos militares que irão escolher seu futuro.  

Uma tendência natural do ser humano é a de procurar uma identificação em alguém 

ou em alguma coisa. Quando uma pessoa se identifica com outra e passa a 

estabelecer um vínculo social com ela, ocorre uma associação humana. Com o 

estabelecimento de muitas associações humanas, o ser humano passou a estabelecer 

verdadeiros grupos sociais. (Dantas , 2016). 

 

Com este pensamento é possível perceber nos cadetes que eles buscam essas 

semelhanças na escolha de sua Arma, pois além dos 3 anos restantes da formação, eles irão 

possuir um contato mais constante com os militares da mesma Arma, nas unidades que forem 

servir futuramente, com isso, procuram um ambiente de trabalho mais uniforme, encontrado 

na Arma de Cavalaria, pois seguindo os passos de Osório, militar que estava sempre na linha 

de frente com seus homens, os cadetes do 4º ano de Cavalaria, não exigem, até recusam, 

serem chamados de senhor pelos mais modernos, 2º e 3º ano, porém, mesmo com esse 

tratamento diferenciado, há muito respeito entre os cadetes. Para a construção desse clima 

favorável só é possível com os militares trabalhando com pessoas que são mais próximas, 

seus amigos. Com isso no momento da escolha, é possível ver militares combinando, para ir 

junto para uma Arma, visível na Cavalaria. 

É possível realizar uma comparação do Estado do Rio Grande do Sul com a Arma de 

Cavalaria, pelo fato de serem vistos como “distantes”, respectivamente, dos demais Estados e 
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das outras Armas. Na história dos gaúchos, durante toda a “formação” do Estado, esteve 

sempre em guerra com os países vizinhos, sempre teve que lutar pela sua consolidação 

perante o Brasil, com isso se tornaram mais coesos entre si. Com a Cavalaria ocorre o fato de 

serem unidos, pelas suas diferenças, por sem a única que realiza atividades equestres, 

mudanças no uniforme, com isso é vista de forma diferenciada e por possuir essas atividades 

singulares, os tornam mais coesos entre si. 

 

5.10 Possuir parente de cavalaria  

 

O fato de possuir algum parente militar na família é bastante comum entre os cadetes, 

principalmente seguir a Arma desse familiar. Como já abordado, Cavalaria sendo uma Arma 

que cultua suas tradições, é bastante comum observar os militares mais novos seguirem os 

passos de seus pais, pois desde pequenos possuem uma influencia maior, participando das 

atividades familiares nos quartéis, formaturas, verem os seus pais fardados, e no caso da 

Cavalaria, serem instruídos a realizarem atividades equestres, desde muito novos. Com isso o 

espirito da Arma, mesmo de forma não perceptível, já se enraíza no cadete, fazendo-o ir para 

Cavalaria. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Após o ingresso nas fileiras do Exército Brasileiro, mais especificamente, na 

Academia Militar das Agulhas Negras, os cadetes sofrem um grande processo de modificação 

na sua rotina, na qual devem adaptar-se de forma bastante abrupta a nova carreira, seguindo 

uma forte linha de disciplina e hierarquia, na qual todos seus companheiros são tratados de 

mesma forma.  

Conhecendo o espirito de cada Arma e já possuindo uma personalidade própria os 

cadetes, após terem concluído com sucesso o primeiro ano da AMAN, possuem a 

responsabilidade de realizarem a escolha da Arma, Quadro ou Serviço que pretendem seguir 

no restante de suas carreiras. 

Foi realizado um estudo mais aprofundado nos fatores mais distintos da Arma de 

Cavalaria que são realmente analisados para a realização de sua escolha. Foi possível observar 

que a distinção da Arma de Osório perante as outras é externada de várias formas, sendo entre 

elas, nos uniformes, na presença constante do cavalo na formação e até mesmo nas 

características mais marcantes que possui, dessa forma, chamando atenção dos militares que 

realizam essa escolha. 

De posse dessas informações é possível concluir então que a soma dos fatores 

estudados juntamente com as características pessoais e com os objetivos de carreira de cada 

militar que realizam a escolha são exaltados pelo destaque das características da Arma de 

Osório perante as outras opções que os cadetes possuem. 
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