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EPÍGRAFE 

 

´´Ao Brasil nunca pode faltar esperança de feliz êxito, quando ele tem a ufania de oferecer tão 

nobre exemplo de bravura e de espírito, como o é o General Osorio`` 

(Burton – Letters from the battle-fields of Paraguay)
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RESUMO 

RODRIGUES, Luís Eduardo Leite Nunes. Valores Militares em Osorio: Efeitos sobre o 

soldado na Guerra do Paraguai. Resende: AMAN, 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

O presente estudo mostra o culto aos valores militares pelo General Manuel Luis Osorio e 

como isso refletia em seus subordinados. O objetivo do trabalho visa demonstrar os valores 

militares que interferiram na atitude dos homens que lutavam ao lado de Osorio na Guerra do 

Paraguai, de modo que até os dias de hoje são características evidenciadas nos militares do 

Exército Brasileiro. A pesquisa foi explicativa e bibliográfica, baseada na análise da vida de 

Manuel Luis Osorio, dos valores militares e da Guerra do Paraguai. Desta forma, foi possível 

identificar que Manuel Luis Osorio possuía inúmeros atributos e buscava sempre transmiti-los 

a seus homens, demonstrando seus valores militares, os quais são patriotismo, civismo, fé na 

missão do Exército Brasileiro, amor à profissão, espírito de corpo e aprimoramento técnico-

profissional, evidenciando que são indispensáveis na formação de todos os militares do 

Exército Brasileiro.  

 

Palavras-chave: Manuel Luis Osorio. Valores Militares. Guerra do Paraguai. 

 



7 

RESUMEN 

RODRIGUES, Luís Eduardo Leite Nunes. Valores Militares en Osorio:Efectos sobre el 

soldado em la Guerra del Paraguay. Resende: AMAN, 2016. Otros trabajos de acabado, 

por supuesto. 

 

Este estudio demuestra el culto de los valores militares por el gran líder Manuel Luis Osorio, 

y cómo esos se reflejan en sus subordinados. Él objetivo es demostrar cómo el culto de estos 

valores militares dirigidos en la actitud de los hombres que lucharon al lado de Osorio en la 

Guerra del Paraguay, de modo que incluso hoy en día son características evidentes en las 

fuerzas armadas de nuestro ejército, y pronto internalizadas en el '' sangre nuevo '' que pronto 

se unen a nuestra instituición. La búsqueda es explicativa y la literatura basado principalmente 

en el análisis cómo el ilustre Osorio desde los primeros días de su infância ya adquiria los 

valores pasados por su padre Manuel da Silva Borges. Después del análisis de sus pasos, 

alcanzamos el siguiente resultado: Osorio tenía muchos atributos, y siempre trató de 

transmitirlos a sus hombres, lo que demuestra sus valores que son el patriotismo, el civismo, 

la fe en la misión de nuestro ejército, el amor a la profesión, el espíritu de cuerpo y la mejora 

técnica y profesional, demostrando que son indispensables en la formación de todo el personal 

militar del ejército brasileño. 

 

Palabras llave: Osorio. Los valores militares. Guerra del Paraguay.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Guerra do Paraguai foi um confronto ocorrido no ano de 1864 na América do Sul, 

sendo seu estudo de grande importância por ser uma parte da história que ajudou a construir 

os valores militares, os quais são citados até hoje. Diversos líderes e heróis participaram desse 

conflito, dentre eles, Marechal Manuel Luis Osorio, mais conhecido como Osorio, patrono da 

Arma de Cavalaria do Exército Brasileiro. 

Osorio deixou seus feitos marcados na história, causando curiosidade nas novas 

gerações em estudar seu perfil militar. Em 2008 foi comemorado o Bicentenário do 

nascimento de Osorio. Suas conquistas e seus feitos são retratados por diversos autores que 

pesquisaram seu perfil e serão citados nessa pesquisa. 

O estudo da Guerra do Paraguai e Osorio é importante para o campo militar, pois 

sobre esse assunto é possível adquirir conhecimentos através da atuação de Osorio nesse 

conflito, como seus acertos, seus erros, as atitudes tomadas tanto no campo de batalha como 

fora dele, o tratamento que tinha perante seus subordinados e como lidava com os problemas 

do dia a dia.  

A pesquisa busca tratar por meio do perfil bibliográfico de Osorio como ele tornou-se 

um líder, desde sua infância até os últimos dias de sua vida. Procura-se ainda introduzir os 

conceitos de valores, deveres e ética militar e como era evidenciado no perfil de Osorio. 

O foco da pesquisa se mantém na Guerra do Paraguai, o qual Osorio tomou decisões 

difíceis que o levaram a conquistar a vitória desse combate. Desta forma, cabe salientar como 

entusiasmava e motivava seus homens ao entrar no campo de batalha, fazendo com que todos 

tivessem coragem, força de vontade para guerrear e conquistar a vitória. 

A pesquisa será estruturada em cinco capítulos, o qual o primeiro capítulo compõe o 

referencial teórico-metodológico que é formado pela revisão da literatura e antecedentes do 

problema, o qual apresenta as fontes de estudo que possibilitam o embasamento da pesquisa. 

Após, apresenta-se o referencial metodológico e os procedimentos utilizados nesse trabalho 

abordando o problema de pesquisa, a hipótese e os objetivos.  

O segundo capítulo aborda sobre o início da vida de Osorio, desde seu nascimento, a 

escolha do seu sobrenome, sendo dado em homenagem ao seu avô, devido ao acolhimento de 

seu pai depois de ter desertado das linhas do exército. Será tratado, também, da maneira com 

que seu pai repassou seus valores e como isso foi refletido no seu perfil durante sua juventude 
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e vida adulta. Contará ainda com suas conquistas e como foi galgando postos durante sua vida 

e seus feitos heróicos, demonstrando o grande homem que foi dentro e fora dos conflitos. 

No terceiro capítulo terá como foco os conceitos de valores, deveres e ética militares. 

Será realizada alusão de como esses princípios se adéquam no Exército Brasileiro, sendo 

necessário para a formação de todos os militares, desta forma tornando as instituições e cada 

militar melhor.  

O quarto capítulo, considerado de maior relevância, constará com a causa e o início da 

Guerra do Paraguai, batalhas travadas durante o conflito, as atitudes e decisões tomadas por 

Marechal Luis Osorio. Ainda será demonstrado as consequências de suas atitudes, 

evidenciadas no perfil de seus subordinados, provando que Osorio teve influência sobre os 

reflexos nos homens durante o combate. Por fim, no quinto e último capítulo, conclui-se a 

pesquisa e demonstra que os objetivos foram atingidos e a hipótese confirmada.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O tema de pesquisa está inserido na linha de pesquisa bibliográfica e na área do estudo 

da História Militar, conforme definido na Portaria nº 517, de 26 Set 00, do Comandante do 

Exército Brasileiro (BRASIL, 2000). 

 

2.1. Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

Osorio teve sua vida publicada em diversas pesquisas científicas, que mostram seus 

feitos, suas qualidades como líder, seus valores militares e como estava inserido na política, 

na sociedade, nos campos de batalhas e nas situações de paz.  

Vários historiadores se dedicam ao estudo de líderes militares brasileiros que 

contribuíram com a integridade de nosso país e ainda contribuem de certa maneira, com seus 

valores, seus feitos dentro e fora do campo de batalha, suas estratégias e seus diversos 

pensamentos militares. Dentre esses historiadores podemos citar alguns que falam sobe o 

perfil histórico de Manuel Luis Osorio, como Magalhães (1978), Figueiredo (2008), 

Estigarribia (2008) e Doratioto (2008). 

Em sua obra, Magalhães (1978, p.4) refere-se ao Marechal Osorio como sendo um 

“[...] Chefe militar habilíssimo em aproveitar as propriedades do terreno, que reconhecia num 

simples golpe de vista, não menos hábil era na concepção, no preparo e no desencadear das 

manobras que a situação aconselhava ou a inspiração da luta em curso lhe ia ditando”. 

Dentre outras obras pesquisadas o livro General Osorio: O perfil do homem 

(FIGUEIREDO, 2008) que demonstra as qualidades de comandante do patrono da Cavalaria, 

bem como guiava seus homens, sendo audaz, destemido nos campos de batalha e generoso 

com os derrotados. Seus subordinados o consideravam um ídolo, homem símbolo da Pátria e 

amado por todos os brasileiros na época. 

Apesar da aparente dureza, era dono de um jeito brincalhão que o levava a manter um 

bom relacionamento com seus subordinados mesmo nos momentos tensos. Em plena Guerra 

do Paraguai, um militar chamado Paulo Alves, sabendo do gosto do general por poesia, 

mandou-lhe um poema pedindo uma promoção, o qual a resposta se deu na mesma linha: 

“Quem faz versos tão formosos/ Há de ter grande talento/ E ser valente. Por isso,/ Defiro o 

requerimento./ Mas não se repita/ Que sai-se mal/ Falando em verso/ Ao 

general.”(DORATIOTO, 2011, p.1). 
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Estigarribia (2008) utiliza uma linguagem muito peculiar, abordando a vida de Osorio 

numa linguagem sulista, sendo usado diversos jargões gauchescos. O autor trata Osorio como 

um herói, falando ainda sobre seu primeiro amor, o tratamento com seu pai e como isso o 

levou a se tornar um grande homem e um ilustre líder. 

 

2.2. Referencial metodológico e procedimentos 

 

Destina-se apresentar o problema formulado para a pesquisa, uma hipótese levantada, 

os objetivos gerais e específicos do Trabalho de Conclusão de Curso. Analisou-se o conceito 

de valores militares, a Guerra do Paraguai e a trajetória de Osorio desde seu nascimento até 

como tornou-se um líder militar. Desta forma, com os três assuntos foi possível abordar como 

Osorio empregava os valores na referida Guerra impulsionando e incentivando seus soldados 

para o combate.  

 

2.2.1. Problema 

 

Cabe destacar grandes líderes brasileiros nos confrontos que envolveram o Brasil, 

dentro desse contexto inserimos o ilustre Marechal Manuel Luis Osorio, patrono da arma de 

Cavalaria, visando demonstrar seus valores juntamente com o ensinamento que passou para 

seus comandados, seus atributos e os reflexos notados posteriormente. 

Oportunamente foi problematizado algumas questões, como os valores passados de pai 

para filho tornando Osorio um grande homem e comandante; Os feitos de Osorio desde antes 

das batalhas até quando começou a tornar-se um herói; As causas da Guerra do Paraguai e a 

atuação de Osorio no conflito, e por fim, as conseqüências das ações de Osorio com a visão 

dos subordinados perante seu Comandante. 

 

2.2.2.  Hipótese 

 

O exemplo que Osorio, o Marquês do Herval, assim denominado, demonstrava que 

sua conduta, suas virtudes, seu caráter e sua personalidade são formados desde sua infância, 

fazendo com que dessa maneira sejam essenciais seus ensinamentos para a formação do 

militar do Exército Brasileiro. 
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Foi abordado a hipótese que os valores que Osorio transmitiu à seus comandados na 

Guerra do Paraguai refletem atualmente na formação dos militares, principalmente os que 

orgulham-se em pertencer a arma de cavalaria. 

 

2.2.3. Objetivos 

 

Os objetivos desse trabalho visam identificar os valores militares de Osorio, as 

características marcantes de sua personalidade militar. Desta forma, o objetivo geral dessa 

pesquisa é demonstrar a participação do Marechal Osorio na Guerra do Paraguai e sua 

importância bem como sua influência sobre os demais militares subordinados a ele. Assim, 

para se atingir o objetivo principal foram definidos dois objetivos específicos que são: 

a) Identificar a participação de Osorio na Guerra do Paraguai; 

b) Descrever as atitudes tomadas e a influência de suas ações para seus subordinados e 

para o Exército. 

 

2.2.4.  Procedimentos de pesquisa 

 

Com interesse em alcançar os objetivos propostos, foi adotado os procedimentos 

metodológicos, os quais no primeiro instante foi realizado uma pesquisa bibliográfica, com a 

finalidade de rever a literatura que fornece embasamento teórico necessário para o trabalho. 

Enfatizou-se o perfil de Marechal Manuel Luis Osorio, desde o início de sua vida até se tornar 

um grande líder e comandante, embasados no seu caráter, valores adquiridos e no tato com as 

pessoas. Foi analisada sua atuação em diversas batalhas, especificamente na Guerra do 

Paraguai. A pesquisa é de cunho histórico, embasada em livros, sites e documentos, visando 

obter o fundamento necessário para a resolução do problema. Em posse desses dados, 

realizou-se a análise para ratificar a hipótese levantada. 
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3.  OSORIO ANTES DAS BATALHAS  

 

3.1. As Origens e infância 

 

Nascido em 10 de maio de 1808, na estância de seus avós maternos (figura 1), pouco 

afastada da vila da Conceição do Arroio, atualmente município de Osorio, localizado no 

estado do Rio Grande do Sul. Seu pai Manuel da Silva Borges, considerado um bom militar, 

quando ainda galgava a graduação de terceiro sargento, não suportou atos que aconteceram 

contra um soldado, praticado por um superior, rebelou-se e acabou preso. Inconformado com 

a situação resolve escapar e vira um desertor, encontrando moradia na então estância do 

Tenente Tomás Luis Osorio, onde foi acolhido e acabou apaixonando-se pela belíssima filha 

do mesmo, Ana Joaquina (MAGALHÃES, 1978). 

 

Figura 1 – Casa onde nasceu Osorio 

 
Fonte: ESTIGARRÍBIA, 2008 

 

Manuel da Silva Borges teve dez filhos e prestou homenagem ao seu sogro e esposa, 

batizando-os com o sobrenome de Osorio. Seu terceiro filho foi o ilustre Manuel Luis Osorio 

(figura 2), tendo como irmãos: Francisco, Ana, José, Maria Eufrásia, Rosa, Clarinda, Pedro e 

Felícia. Não recebeu de seu pai bens materiais, porém, adquiriu o mais importante que 

norteou seus passos como homem, militar e comandante, que foram as virtudes, o qual 

demonstrou ao longo de sua vida (MAGALHÃES, 1978). 
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Figura 2 – Marechal Manoel Luis Osorio 

 
Fonte: MAGALHÃES, 1978. 

 

Desde criança, já se demonstrava com um bom entendedor de equinos, tornando-se um 

excelente ginete e laçador. Destemido, aprendeu a nadar desenvolvendo seu físico, mostrando 

coragem e iniciativa, não sabendo ainda que seu espírito cavalariano estava adormecido em 

seu peito, mas que já começava a aflorar muito cedo, demonstrando ainda seu amor pela 

música (MAGALHÃES, 1978). 

 

3.2. Juventude e vida adulta 

 

Manuel da Silva Borges comentava quando Osorio ainda era criança, que este tinha 

vocação para ser soldado e que deveria seguir a vida como militar, porém mesmo contrariado, 

Osorio se voluntariou na Cavalaria da Legião de São Paulo, dez dias antes de completar 15 

anos e aí assentou praça (MAGALHÃES, 1978). 

Um ano e meio após seu voluntariado foi reconhecido como primeiro cadete e em 24 

de dezembro do mesmo ano, nomeado alferes (aspirante). Acabou deixando a Legião de São 

Paulo e incorporou-se no Exército (1ª Linha) sob o comando do Coronel José Tomás da Silva 

(MAGALHÃES, 1978). 

Em uma de muitas batalhas de sua vida, Osorio protege seu chefe Bento Manuel, 

mesmo com o perigo e as atrocidades da batalha e ainda estando em menor número, não 

abandonou seu chefe, demonstrando coragem. Recebeu em troca de sua dedicação e esforço 
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reconhecimento de Bento Manuel, que lhe deu funções sempre acima de seu cargo. Aos 17 

anos demonstrou inteligência, tranquilidade, determinação, solidariedade e modéstia 

(MAGALHÃES, 1978). 

Osorio se envolveu em conflitos, o qual foi galgando postos, fazendo seu nome se 

elevar pela sua bravura e coragem. Entre os conflitos podemos citar os principais, que são 

Batalha de Sarandi, Batalha do Passo do Rosário, Batalha de Tuiuti, Revolução Farroupilha, 

sob o comando de Duque de Caxias em Rio Pardo e Piratini (MAGALHÃES, 1978). 

O Marquês do Herval conseguiu alcançar o posto de primeiro tenente no ano de 1827, 

no dia 12 de outubro, sendo transferido para o 5° Regimento de Cavalaria, no município de 

Bagé, localizado no Rio Grande do Sul. Aos 26 anos demonstrou maturidade, ingressando nas 

lides políticas, o qual acabou inscrevendo-se no partido liberal em Rio Pardo - RS. Em certo 

momento de sua vida os deveres militares e políticos entraram em atrito, porém seu lado 

militar sempre falou mais alto (MAGALHÃES, 1978). 

Em 20 de setembro de 1835, inicia-se a Revolução Farroupilha na qual o Marques do 

Herval, levado pelos ideais de Bento Manuel, apoiou a causa em seu início devido algumas 

questões políticas. Após divergências, ficaram em lados opostos por diversas vezes, sendo 

que o segundo ficou do lado imperial e enviou uma carta a Osorio, o qual começou a apoiar o 

governo Imperial, porém, logo mais tarde, Bento Manuel voltou a apoiar os Republicanos e 

Osorio demonstrando caráter permaneceu com os legalistas (ESTIGARRÍBIA, 2008). 

Chegando em Porto Alegre - RS, o Tenente Osorio foi designado para o cargo de 

Major da Legião em 1837, tratando-se de um esquadrão de cavalaria diretamente subordinado 

ao Presidente da Província. Ao término da Revolução Farroupilha, Osorio consagrou-se 

Tenente-Coronel (ESTIGARRÍBIA, 2008). 

A participação de Osorio foi muito importante na política brasileira, ingressando na 

corrente liberal moderada que na época era representada pelo sacerdote Diogo Antônio Feijó, 

que governou o Brasil entre 3 de maio de 1836 e 19 de setembro do ano seguinte 

(DORATIOTO, 2008). 

O Brasil estava em um período conturbado quando Osorio resolveu aderir à vida 

política. Um dos ideais defendidos por sua corrente era o de trocar a política monárquica por 

uma republicana. Nessa mesma época eclodiu a Revolução Farroupilha devido a liberais 

extremistas que lutavam contra os abusos do império sobre as taxas de charque, couro, entre 

outros. Osorio, o Marquês do Herval, dissociava sua condição de militar da política, ou seja, 

respeitava a hierarquia militar e acatava as ordens do governo, porém recusava obediência 

política (DORATIOTO, 2008). 
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Por diversas vezes Osorio foi retirado do comando da tropa onde estava e mandado 

para o Norte do país onde seria mais difícil interferir na situação política do país. Apesar dos 

conflitos, houve um caso em que ajudou Mazzaredo, um superior hierárquico que não 

compartilhava dos mesmos pensamentos políticos, a fugir do país, a pedido do mesmo por 

temer pela sua vida. Osorio foi preso por esse evento, não permanecendo muito tempo na 

prisão e logo após ser solto foi agraciado como Comandante do Regimento de Bagé 

(DORATIOTO, 2008). 

Osorio foi candidato a deputado provincial alcançando a vitória em 1845. Os liberais 

defendiam a descentralização e a extinção do poder moderador, pelo qual o imperador 

centralizava o poder. Osorio demonstrou além de ser líder militar ser também uma liderança 

na política, sendo chamado diversas vezes para ser eleito de novo e recusando o pedido. 

Demonstrou separar as relações interpessoais dos pensamentos políticos, tanto que apoiou 

quatro candidatos conservadores que pediram seu apoio, os quais são eles Luis Alves de 

Oliveira Bello, primo de Caxias, Joaquim José da Cruz Secco, João Evangelista de Negreiros 

Leão Lobato e José Martins da Cruz Jobim, sendo todos esses candidatos eleitos devido ao 

prestígio de Osorio. Apoiando diversos candidatos, que em sua maioria venceram as eleições, 

o Marechal demonstrou que não necessitava se candidatar para ser influente na política e nos 

interesses do país (DORATIOTO, 2008). 
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4. CONCEITO DE VALORES MILITARES 

 

4.1. Definição de Valores Militares 

 

Todas as instituições têm seus valores e suas condutas, o Exército Brasileiro não é 

diferente. Essa instituição possui fundamentos universais e imutáveis que são essenciais e 

influenciam no comportamento e na conduta pessoal de cada integrante do Exército, os quais 

são chamados de valores militares. Estão divididos em seis valores fundamentais, que são 

Patriotismo, Civismo, Fé na missão do Exército, Amor à Profissão, Espírito de Corpo e 

Aprimoramento Técnico-Profissional. 

 

4.1.1.  Patriotismo 

 

Pode ser entendido como o amor incondicional à Pátria, buscando defendê-la de 

qualquer forma, mesmo que isso necessite do sacrifício da própria vida. Todo militar quando 

já incorporado na instituição realiza o juramento à Bandeira, o qual aborda no final a seguinte 

frase: “Dedicar-me inteiramente ao serviço da Pátria, cuja Honra, Integridade, e Instituições, 

defenderei com o sacrifício da própria vida”.  

 

4.1.2. Civismo 

 

Trata-se de exteriorizar o sentimento de entusiasmo nas solenidades cívico-militares, 

comemorando desta forma datas históricas, culto aos patronos e heróis preservando assim a 

memória militar. Em todos os quartéis ocorrem comemorações, podendo exemplificar o dia 

da Arma de Cavalaria, o qual é festejado em todas as unidades de Cavalaria do Brasil, 

diversas atividades são realizadas envolvendo as características dessa arma, visando cultuar as 

tradições e recepcionar os novos integrantes dessa arma. Cabe então aos militares disseminar 

o civismo para a sociedade brasileira. 
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4.1.3. Fé na missão do Exército 

 

Trata-se de acreditar na missão de defender a Pátria. Saber que o esforço realizado por 

cada indivíduo da instituição valerá a pena, pois conseguirá desta forma garantir a proteção da 

Pátria contra ameaças externas ao território, garantindo a paz social, os poderes 

constitucionais, a lei e a ordem, o desenvolvimento do Brasil como um todo, participando de 

operações externas e, principalmente, amar o Exército reforçando assim o papel de instituição 

mais confiável do país. 

 

4.1.4. Amor à Profissão 

 

Significa entusiasmar-se com as atividades inerentes do Exército, demonstrando 

satisfação profissional, expressando prazer no dia-a-dia perante aos companheiros por 

participar de uma instituição cuja credibilidade é a de maior índice no Brasil atualmente, 

segundo a pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (2015), citado pela Folha Militar 

(2016). Exercer dedicação integral do serviço, ou seja, não buscar atividades fora do Exército 

que prejudiquem de alguma forma o trabalho realizado nos quartéis. Conservar a boa 

apresentação individual, trabalhar buscando a prática dos deveres e ética militar, agir com 

espírito de sacrifício e contentar-se pelo dever cumprido. “Ser soldado é mais que profissão: é 

missão de grandeza!” (Inscrição no pátio interno da AMAN) 

 

4.1.5. Espírito de Corpo 

 

Acima de tudo ter orgulho do Exército Brasileiro, da Organização Militar o qual se 

está servindo, da profissão, da arma ou especialidade, dos companheiros, sendo entendido 

como um orgulho coletivo ou uma vontade coletiva. O espírito de corpo é evidenciado 

diariamente, porém há situações especiais, o qual é posto a prova, como por exemplo, a 

realização de um exercício no terreno, onde principalmente os novos integrantes da instituição 

se deparam por dificuldades, o qual a única maneira de vencerem é estando coesos, de forma 

que criem a mentalidade que o coletivo é muito mais forte e importante que o individual. A 

mentalidade de espírito de corpo pode ser transmitida ainda por meio de uso de distintivos, 

condecorações, canções militares e o culto às tradições e valores de sua Organização. 
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4.1.6. Aprimoramento Técnico-Profissional 

 

A tecnologia evolui exponencialmente a cada dia, modificando-se a maneira que 

proporcione rapidez e agilidade. Por isso a incorporação desses novos procedimentos torna-se 

fundamental, tanto para as organizações militares quando para os militares. 

Por iniciativa própria ou cumprindo programas institucionais, deve-se buscar 

constantemente o aprimoramento técnico-profissional por meio da grande dedicação dos 

militares nos cursos, estágios e instruções. Estudos e leituras diárias sobre assuntos diversos 

de interesse profissional, bem como temas externos à nossa profissão agregam no 

conhecimento e no aperfeiçoamento do profissional. O aperfeiçoamento técnico profissional 

não é apenas quanto ao conhecimento, mas também pela liderança que deve ser repassada aos 

subordinados, como a manutenção do preparo físico, melhorando desta forma o desempenhos 

em todas as atividades diárias (VALORES MILITARES, 2016, citado por Pé de Poeira, 

2016). 

 

4.2. Definição de Deveres militares 

 

A profissão militar caracteriza-se por exigir do indivíduo inúmeros sacrifícios, 

inclusive o da própria vida em benefício da Pátria. Esta peculiaridade dos militares os conduz 

a valorizar certos princípios que lhes são imprescindíveis. Valores, Deveres e Ética Militar 

são conceitos indissociáveis, convergentes e que se complementam para a obtenção de 

objetivos individuais e institucionais.  

 

A carreira militar não é uma atividade inespecífica e descartável ou um simples 

emprego, uma ocupação, mas um ofício absorvente e exclusivista, que nos 

condiciona e autolimita até o fim. Ela não exige as horas de trabalho da lei, mas 

todas as horas da vida, impondo também destinos. A farda não é uma veste, que se 

despe com facilidade e até com indiferença, mas uma outra pele, que adere à própria 

alma, irreversivelmente para sempre (GENERAL OCTÁVIO COSTA). 

 

Os deveres militares são um conjunto de vínculos morais e jurídicos que ligam o 

militar à Pátria e à instituição, podendo ser classificados como: dedicação e fidelidade à 

pátria, respeito aos símbolos nacionais, probidade e lealdade, disciplina e respeito à 

hierarquia, rigoroso cumprimento dos deveres e ordens, trato do subordinado com dignidade. 
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Pode-se classificar os deveres em dois tipos: o dever moral e o jurídico. O dever moral 

é o voluntariamente assumido, havendo ou não imposição legal para seu cumprimento. Já o 

dever jurídico é imposto por leis, regulamentos, ordens, etc. 

 

4.2.1.  Dedicação e fidelidade à Pátria 

 

Significa dedicar-se totalmente ao serviço da Pátria. Sobrepor acima de tudo o 

interesse da Pátria sobre o interesse individual e de grupos sociais, demonstrando o orgulho 

de ser brasileiro e pertencer a esta Pátria, sendo fiel, não deixando nenhuma ameaça externa 

comprometer sua soberania, honra, integridade e instituições. Exteriorizar esse sentimento de 

orgulho e cultuar os valores militares patriotismo e civismo. 

 

4.2.2. Respeito aos Símbolos Nacionais 

 

Temos quatro símbolos nacionais que devem ser respeitados, são eles: A Bandeira 

Nacional, Hino Nacional, Armas Nacionais e o Selo Nacional. Esses símbolos são de grande 

valor histórico, demonstrando a soberania do Brasil, que manifestam-se de formas gráficas e 

musicais. A Bandeira é cultuada diariamente pelos militares, que prestam continência à 

mesma em seu hasteamento pela parte da manhã e arriamento na parte noturna. O Hino 

Nacional é uma forma de demonstrar o orgulho de ser brasileiro, o Selo Nacional é utilizado 

para autenticar atos do governo bem como diplomas de escolas oficiais e as Armas Nacionais 

representam a glória, honra e nobreza do Brasil. 

 

4.2.3. Probidade e Lealdade 

 

Esses dois deveres militares estão gravados no pátio da escola de formação de oficiais 

da linha bélica de carreira do Exército Brasileiro. Os cadetes desde que entram nos portões da 

Academia Militar das Agulhas Negras aprendem a cultuar esses deveres, sendo entendido a 

lealdade como sinceridade, franqueza, cultuar sempre à verdade independente da situação e a 

fidelidade aos compromissos, procurando sempre dar o melhor de si nas atividades. A 

probidade por outro lado trata-se da integridade de caráter, demonstrar honestidade, senso de 

justiça e honradez. 
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4.2.4. Disciplina e respeito à Hierarquia 

 

São considerados os dois grandes pilares e base institucional das Forças Armadas. 

Sem esses pilares o Exército não sobreviveria, pois é devido a eles que a instituição funciona. 

A disciplina é a rigorosa obediência às leis, regulamentos, normas e disposições, 

internalizadas no militar, criando espírito de cobrança, devido a vontade de agir corretamente. 

A hierarquia é a ordenação da autoridade em diferentes níveis, ou seja, o Exército está 

dividido em dois grandes níveis, que são os postos e graduações, sendo os mesmos divididos 

respectivamente em oficiais e praças. Dentro dos oficiais e praças, os níveis são classificados 

de acordo com o tempo de serviço e mérito. A hierarquia é ainda alicerçada no culto à 

lealdade, confiança e ao respeito entre chefes e subordinados. 

 

4.2.5. Rigoroso cumprimento dos deveres e ordens 

 

Tem como fundamentos a disciplina e a hierarquia, é honrar o solene juramento de 

cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado. 

 

4.2.6. Trato do subordinado com dignidade 

 

Significa tratar o subordinado com bondade, dignidade, justiça e educação, sem 

comprometer a disciplina e a hierarquia. O tratamento proporcionado ao subordinado deve ser 

igual aquele que se gostaria de receber, obviamente destacando aqueles que se diferenciarem. 

Deve-se demonstrar firmeza no tratamento de modo a proporcionar serenidade nas atitudes 

dos subordinados, porém sempre com parcimônia, de modo a nunca faltar com o respeito para 

com os mesmos. Importante ainda é liderar o soldado pelo exemplo, provando que tudo que é 

cobrado também é feito, incentivando-os a fazer o certo e demonstrar o respeito ao próximo 

independente do escalão hierárquico. 

 

4.2.7. Definição de Ética Militar 

 

A ética militar impõe a cada militar uma conduta moral irrepreensível. É dividida em 

quatro conceitos: Sentimento do dever, Honra Pessoal, Pundonor Militar e Decoro da Classe. 
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O sentimento do dever pode ser explicado pelo exercício, com autoridade e eficiência, 

das funções que lhe couberem em decorrência do cargo, ao cumprimento das leis, 

regulamentos e ordens e à dedicação integral ao serviço.  

A honra pessoal diz respeito a conduta como pessoa, à sua boa reputação e ao respeito 

de que é merecedor no seio da comunidade. Sendo ainda o sentimento de dignidade própria.  

Pundonor militar trata-se do indivíduo como militar relacionado à honra pessoal, é o 

esforço do militar para pautar sua conduta como a de um profissional correto, em serviço ou 

fora dele. 

O Decoro da classe refere-se aos valores moral e social da instituição e à sua imagem 

perante a sociedade. Representa, portanto o conceito social dos militares (DEVERES E 

ÉTICA MILITAR, 2016, citado por Pé de Poeira 2016).  
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5. GUERRA DO PARAGUAI 

 

5.1. Início e Causas do conflito 

 

Em 1839 houve uma guerra civil no Uruguai na qual lutavam pelo poder dois partidos, 

colorados e blancos. Quem assumira a presidência uruguaia foi o senador do governo blanco 

Anastácio Aguirre. Tanto Brasil como Argentina apoiavam os colorados, porém para o 

Paraguai seria mais conveniente aproximar-se dos blancos (MAGALHÃES, 1978). 

Osorio conhecia o território uruguaio, pois residiu ali e foi onde sentou praça e 

também combateu em diversas campanhas. Em 13 de dezembro de 1864 o Paraguai declara 

guerra ao Brasil, invadindo nesse mesmo mês a província de Mato Grosso. Marechal Luis 

Osorio assume o comando do Exército do Sul e em 1º de maio de 1865 montam uma poderosa 

aliança, conhecida como Tríplice Aliança, feita entre Brasil, Argentina e Uruguai contra 

Solano López, comandante das Forças Armadas e chefe supremo do Paraguai na época da 

guerra (MAGALHÃES, 1978). 

No dia 19 de maio de 1865, foi confirmado Osorio como comandante do Exército 

Imperial, e em dez meses passou a contar com um exército de quase quarenta mil homens. A 

guerra durou seis anos, tendo seu início em dezembro de 1864 e foi estendida até março de 

1870. Foi o maior confronto já ocorrido na América do Sul, sendo conhecida também como 

Guerra da Tríplice Aliança. (MAGALHÃES, 1978). 

 

5.2. Batalhas durante o conflito  

 

Esse conflito foi divido praticamente em quatro batalhas principais, sendo elas a 

batalha de Tuiuti, a batalha de Humaitá, a batalha de Itororó e a batalha de Avaí. O Exército 

na época estava muito despreparado para a guerra, pois não contavam com equipamentos 

modernos e eficientes, não havia apoio logístico suficiente, as condições sanitárias eram 

precárias, os militares recém egressos não tinham instruções básicas suficientes para ir para 

combate, careciam de meios de transporte e armamentos (FIGUEIREDO, 2008). 

Osorio tinha larga experiência em combate, organizando durante essa guerra o 1° 

Corpo de Exército, o qual marchou pelo interior argentino até a fronteira com o Paraguai. Por 

todo o Brasil, desde que se soube do ataque paraguaio a Mato Grosso e que Osorio 

comandava forças frente ao Exército inimigo, não faltaram voluntários para lutar nessa 
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guerra, sendo em alguns locais como Salvador, motivo de recusa visto que não haveria 

alojamentos para tantas pessoas (DORATIOTO, 2008). 

O sistema defensivo paraguaio era muito grande, ocupando cerca de 60 quilômetros de 

frente entre os rios Paraná e Paraguai, sendo uma posição forte para se manter em defesa. 

 

Antes de atravessar o rio Paraná para invadir o Paraguai, em proclamação à tropa 

brasileira, Osorio afirmou: “Soldados! É fácil a missão de comandar homens livres; 

basta mostrar-lhes o caminho do dever. O nosso caminho está ali à frente”. Ele foi 

na vanguarda sendo o primeiro a pisar em território paraguaio. Fez pessoalmente o 

reconhecimento do terreno, o que motivou críticas de amigos e aliados, respondendo 

assim a estes: “Deram-me civis e não soldados para combater o inimigo. Eu 

precisava provar aos meus comandados que o seu general era capaz de ir até onde os 

mandava” (DORATIOTO, 2008, p.150). 

 

Neste trecho podemos evidenciar o valor espírito de corpo cultuado por Osorio, 

pensando no bem coletivo, ele toma a frente, proporcionando coragem à seus subordinados, 

fazendo com que os mesmos avançassem para combater os inimigos. 

Para destruírem o sistema defensivo de López, os aliados teriam tomado a fortaleza 

de Humaitá. Em 20 de maio a tropa aliada marchou até alcançar Tuiuti, o qual instalou seu 

novo acampamento. Na manhã de 24 de maio, Tuiuti foi atacada por tiros de canhão, bombas 

incendiárias iniciando assim a maior batalha já travada na América do Sul. Solano López 

acaba adotando uma postura ofensiva, ficando em desvantagem visto que as condições no 

terreno estavam favoráveis ao Exército Aliado (DORATIOTO, 2008). 

Osorio como um excelente líder e comandante não preocupava-se apenas com a 

guerra, mas com a provisão que deveria ser feita durante ela e o apoio que os militares 

deveriam ter. Visto que o Exército estava carente de muitos materiais, Osorio construiu na 

província de Corrientes, na Argentina, uma fábrica de munições, o que proporcionou mais de 

138 mil cartuchos de infantaria pesada, 178 mil de infantaria ligeira, 1 milhão e 41 mil 

cápsulas fulminantes, 410 mil cartuchos de cavalaria e 300 mil pistolas. Além disso, estando 

ciente do que enfrentaria construiu serviço de saúde para ajudar os combatentes na guerra, 

instalando vários hospitais, diminuindo o numero de mortos devido ao combate, visto que a 

maioria que não tinha tratamento acabava por morrer fora do campo de batalha, jogado às 

traças sem o devido cuidado (FIGUEIREDO, 2008). 

A Batalha de Tuiuti (figura 3) durou cerca de cinco horas e meia, terminando no final 

da tarde, deixando o terreno coberto de cadáveres. Foram 6000 mortos paraguaios e 996 do 

Exército Aliado, ocorrendo assim a vitória massacrante dos aliados (DORATIOTO, 2008). 
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Figura 3: Batalha de Tuiuti. 

 
Fonte:wikipédia 

 

A maior batalha campal da América Latina já ocorrida, retratada na figura 3. Osorio 

no final dessa batalha comenta que não ficou feliz por terem vencido a batalha, ficou com 

pena quando observou o campo de batalha e viu milhares de corpos mortos no chão. 

Pode-se evidenciar o amor à profissão e espírito de corpo cultuado por Osorio, visto 

que já havia algum tempo em que estava doente, tendo por esse motivo que retirar-se do 

campo de batalha, não podendo caminhar devido ao inchaço de sua perna e sua inflamação no 

estômago. Muitos pensavam que a guerra estava perto de seu fim, até que Osorio recebeu um 

apelo de Francisco Octaviano de Almeida Rosa, dizendo-lhe que ainda não se retirasse, pois 

isto acabaria por baixar o moral de seus homens e que algum outro comandante que o 

substituísse iria colher os louros da guerra que Osorio havia tanto pelejado (DORATIOTO, 

2008). 

Dessa maneira, Osorio assumiu o comando do 3º Corpo de Exército, demonstrando 

patriotismo, não deixando, mesmo que sem condições de combater que morreria por sua 

Pátria e que deveria demonstrar isso a seus subordinados. Não conseguindo locomover-se à 

cavalo e nem a pé, o fazia por meio de carruagens adaptadas para manter a perna inchada e 

com ulcerações em posição de descanso (DORATIOTO, 2008). 

Em 2 de novembro de 1867 realizaram o isolamento terrestre de Humaitá. O Exército 

Aliado permaneceu muito tempo na defensiva, desmoralizando a tropa e causando 

insatisfação a opinião pública, quando então resolveram retomar a iniciativa na guerra, 

evitando um ataque frontal e realizando uma manobra de flanco para destruir as forças 

paraguaias (DORATIOTO, 2008). 
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Lopez fez um ataque a retaguarda aliada, que se encontrava em Tuiuti, para que estes 

recuassem para retomar a posição, porém num contra ataque as forças paraguaias foram 

derrotadas pondo fim a possibilidade de Lopez romper o cerco a Humaitá (DORATIOTO, 

2008). 

Solano Lopez já contava com poucos recursos e em fevereiro de 1868 a Esquadra 

Imperial isolou Humaitá também por água. Osorio foi mandado nesse mesmo ano para fazer 

um reconhecimento armado para testar a defesa inimiga e prosseguir com os ataques para 

tomar a fortaleza de Lopez. Esse reconhecimento, porém tornou em um ataque frontal, 

resultando em pesadas baixas por parte dos aliados. Os paraguaios exauridos acabam por 

retirar-se, ficando a deixa para Osorio, que realizou o aproveitamento do êxito ocupando 

Humaitá e expulsando os paraguaios que ainda se encontravam lá (DORATIOTO, 2008). 

A tropa aliada buscava agora um novo objetivo, tentando alcançar Itororó, porém, 

novamente o terreno era favorável a defesa, tornando assim os brasileiros alvos fáceis. O 

ataque não foi um sucesso, pois deveria ter sido feito coordenado, atacando a vanguarda e 

retaguarda inimiga ao mesmo tempo. A vanguarda iniciou seu ataque em uma posição 

desvantajosa, tendo assim muitas perdas e não tendo apoio da força que agiria pela 

retaguarda, que era constituída pelo 3º Corpo de Exército, que era comandada pelo General 

Osorio (DORATIOTO, 2008). 

O General paraguaio, Caballero, iniciou a retirar-se dessa porção do terreno, tentando 

dessa forma obter êxito em outro ataque, na qual interceptou as tropas brasileiras, no dia 11 de 

dezembro, onde travaram a Batalha de Avaí (figura 4). Nesta batalha Osorio foi ferido no 

rosto por um tiro de fuzil, desferido por um soldado paraguaio. Com o maxilar quebrado 

Osorio demonstra liderança, coragem, força e fé na missão do Exército, visto que, 

empunhando a lança na mão direita e com o rosto cheio de sangue, gritava na linha de frente 

do campo de batalha motivando seus homens, elevando sua moral, para que estes 

prosseguissem na batalha alcançando assim a vitória (DORATIOTO, 2008). 

Devido ao grave ferimento, Osorio não participou dos combates de Lomas 

Valentinas, quando o Exército paraguaio foi derrotado e Solano Lopez escapou, o que levou a 

guerra a estender-se por mais um ano (DORATIOTO, 2008). 
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Figura 4: Batalha do Avaí. 

 

Fonte:wikipédia. 

 

A figura 4 demonstra Osorio na Batalha do Avaí, onde está na linha de frente, como 

sempre, no intuito de motivar seus homens, com a espada em mãos demonstra estar liderando 

o Exército, mostrando que o objetivo deles está logo a frente e que a tropa deve avançar de 

forma a combater e vencer o inimigo, lado a lado de seu comandante. 

Durante todas as batalhas Osorio demonstrava enorme preocupação para com seus 

subordinados, podendo-se evidenciar no seguinte parágrafo:  

 

Incansavelmente, visitava os acampamentos. Atendia a todos os que lhe saíam ao 

seu encontro para lhe falar. Sua bolsa estava sempre aberta para seus soldados, aos 

quais entregava quase por inteiro seu soldo. Nunca deu ouvidos à lisonja, nem foi 

açodado ao julgar. A idéia da injustiça o afligia. (Bento, 2008, p.132) 
 

Um dos valores militares mais evidenciados em Osorio foi o de Espírito de Corpo, o 

qual mais uma vez pode-se notar a preocupação que tinha para com seus subordinados, 

buscando saber se estavam em condições para combater e tentando proporcionar apoio para 

elevar o moral de sua tropa.  

A terrível Guerra chega ao fim, e logo após foi aberta uma subscrição no Exército, 

para a aquisição de uma espada de honra a ser oferecida ao General Osorio, como testemunho 

do reconhecimento e a mais viva admiração que o Exército tinha por ele (FIGUEIREDO, 

2008). 

Morreu aos 71 anos de idade, no dia 4 de outubro de 1879, sendo que 56 anos foram 

dedicados ao serviço da Pátria e a glória do Brasil e que se não fosse por ele, as diversas 

batalhas travadas aqui nesse território poderiam ter tomado rumos diferentes. Após deixar seu 

nome gravado na história do Exército Brasileiro, chega ao fim o caminho percorrido por 
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Osorio. Em seus últimos momentos, já sabendo o que lhe aguardava, deu diversas 

recomendações à seus filhos, dizendo a estes que deveriam trabalhar pela Pátria e que 

agradecessem por ele todos os médicos e profissionais que o ajudaram para prolongar por um 

pouco mais que fosse sua vida ao lado de seus familiares (FIGUEIREDO, 2008) 

Osorio morre de corpo, porém sua alma se imortaliza nos livros e no espírito dos 

atuais militares, que não deixam nunca de prestigiar e cultuar seus valores. Esse herói 

conquistou a fidelidade de inúmeros subordinados e de seus comandantes, mudou mentes, não 

só a respeito do combate, mas a respeito da vida, e o mais importante é que não se estendeu 

apenas para sua época, sendo até hoje evidenciado nos soldados do Exército Brasileiro 

principalmente os pertencentes à arma de Cavalaria. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa iniciou-se na discussão de identificar a participação de Osorio na Guerra 

do Paraguai e descrever as atitudes tomadas pelo mesmo, a maneira a qual influenciou seus 

subordinados no ardor da batalha, demonstrando seus valores militares, incutindo estes em 

seus comandados, o qual são indispensáveis na formação dos militares do Exército Brasileiro. 

O valor Patriotismo fica evidenciado, principalmente, na Guerra do Paraguai, o qual 

liderou e lutou bravamente, doando sua vida pela pátria se assim fosse necessário. Osorio não 

era adepto aos ideais políticos de seus superiores, mas seu objetivo principal era com a 

soberania da Pátria fazendo com que seus subordinados fossem inspirados por isso. Quando 

os militares que estavam sob seu comando o viam na linha de frente do campo de batalha, 

motivavam-se a lutar, mesmo diante do fato de que alguns homens abandonavam a guerra, 

deixando o Exército Brasileiro reduzido. Osorio, porém não baixava a guarda frente ao 

inimigo e era seguido por seus fiéis comandados, que pelejavam repelindo o inimigo que 

almejava adentrar na Pátria. 

O amor à profissão não foi algo intrínseco em Osorio desde os primórdios de seu 

ingresso no Exército, porém conforme foi ascendendo de posto, percebeu que começava a 

fazer a diferença em cidadãos que por vezes não tinham um caminho a seguir ou que nem 

gostariam de ingressar para a força. Embora tivesse adentrado para o ramo político ou 

qualquer outro, percebeu que iria preferir permanecer nas forças armadas devido ao repertório 

que a profissão lhe trazia e o amor que por esta começou a sentir. 

Sua escolaridade baixa fazia com que seu conhecimento técnico-profissional não fosse 

uma de suas virtudes, porém conforme passavam-se os anos, sua técnica, tática, liderança, 

iniciativa e decisão era inconfundível e invejável no campo de batalha pelos demais 

comandantes, pois todos os cidadãos que se alistavam no Exército gostariam de pertencer 

àquela fração de Osorio, devido a repercussão causada por seus feitos, tanto no Brasil como 

na América Latina. 

No quesito civismo, Osorio destacava-se visto que sempre cumpriu seus deveres como 

cidadão, demonstrando seguir padrões no dia a dia, cultuando valores e repassando os mesmo 

a seus subordinados. Especificamente pode embasar-se no respeito à instituição quando 

Osorio foi tentado a lutar pela causa farroupilha, assim ficaria contra o governo. O Marques 

de Herval percebeu que mesmo com os seus ideais políticos diferentes de seus superiores, seu 
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compromisso deveria estar além disso, sendo que sua maior missão era defender sua Pátria e 

seus cidadãos e não adotar uma postura separatista indo contra seus princípios e valores. 

O espírito de corpo se refere ao coletivo, pois é um valor que requer esforço e 

sacrifício por quem o cultua. Em diversas vezes cabe ao indivíduo abdicar de algum 

pensamento, conforto ou vontade em prol do grupo que estão na mesma missão, para que 

dessa forma todos passem a cumprir melhor suas tarefas. Marechal Osorio em suas batalhas 

demonstrou a importância ao estado físico e mental de seus subordinados, visando o bem 

estar dos mesmos para o prosseguimento na missão. Ele passava pelas as barracas do 

acampamento no horário de descanso de seus subordinados, mostrando a eles que sempre 

estaria presente e que se preocupava com todos. Além dessa preocupação, sabia que os 

soldados que lhe foram enviados para a Guerra do Paraguai não eram militares, mas sim 

cidadãos que, embora despreparados, foram enviados para a guerra. Então na primeira batalha 

da Guerra do Paraguai, Osorio fez questão de ser o primeiro a pisar em território inimigo, 

segundo ele para provar aos seus subordinados que conseguia alcançar objetivos por ele 

impostos, mostrando que estaria no ardor do combate, lutando contra o inimigo e lado a lado 

de seus soldados, independente de posto ou graduação e que faria de tudo para defender a 

Pátria e seus comandados. 

Acima de tudo tinha fé em Deus, em sua família, em seus comandantes e na missão do 

Exército Brasileiro. Osorio sempre foi um cumpridor de missões, desde que ingressou no 

Exército, obedecendo com o êxito as ordens que lhe foram dadas. Acreditava em seus 

superiores nos ideais que cultuavam, como demonstravam seus valores e que eles sempre 

dariam a direção correta para o cumprimento das tarefas. A fé no Exército podia ser visto não 

apenas no campo de batalha, onde demonstrou todos os valores citados, mas como também na 

política, que por vezes mesmo com ideais diferentes, apoiava candidatos que possuíam 

princípios que acrescentassem para a Pátria e para o Exército. Nunca reclamou de nenhuma 

tarefa que lhe foi dada, tendo certeza de que o Exército, agia para o bem da nação e o objetivo 

principal era não deixar ninguém ameaçar a soberania nacional. 

Marechal Osorio em todas as batalhas que travou, tanto nos campos de batalha, quanto 

na sua vida pessoal batalhou muito, seja na política, na vida amorosa como na formação de 

seus filhos. Seu pai acreditava que deveria seguir na carreira militar, sempre o incentivando e 

mostrando que tinha vocação para tal, embora ainda fosse muito cedo para saber que se 

tornaria um dos maiores líderes brasileiros conhecido pela história. Exemplo de militar, 

deixou seu legado para o Exército Brasileiro, principalmente para os militares que pertencem 

à arma de Cavalaria, pois todos entoam canções sobre Osorio, assim como buscam estar de 
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acordo com os valores que este cultuava. Na Academia Militar das Agulhas Negras, o qual 

são formados atualmente os oficiais do Exército Brasileiro, há várias alas, ou seja, 

alojamentos para cada arma, quadro ou serviço, onde os cadetes permanecem. Na frente da ala 

de Cavalaria pode-se notar o prestígio que o Patrono da Arma tem, visto que seu busto está 

em posição de destaque para todos que passarem por aquele local, saibam quem é o Patrono. 

Todas as atividades realizadas pela Cavalaria, dentro ou fora da Academia, a figura de Osorio 

está presente, bem como seu espírito. O cavalo, trono de Osorio, é cultuado até hoje, sendo 

presente em quase totalidade das unidades de cavalaria. 

Os militares das novas gerações possuem tecnologia, armamentos avançados, 

comunicações amplas e flexíveis e inúmeros meios para tornar o combate mais acessível e 

menos desgastante. Conta-se hoje com um grande número de militares e todos melhores 

adestrados do que na época de Osorio. A lição que deve-se aprender não são apenas sobre 

seus valores, visto que já estão incutidos no programa do Exército Brasileiro, mas também 

aprender a lição que por mais que não possuísse escolaridade ou que fosse de família humilde, 

seu nome está gravado na história e semeado entre os militares, devido a sua bravura e 

liderança. 

Diante da pesquisa sobre Marechal Osorio, desde sua infância até como se tornou um 

militar, a partir de suas vitórias e derrotas, demonstrou ser um verdadeiro guerreiro, tornando, 

dessa forma, reconhecido e exemplo para as futuras gerações. Desta maneira foi confirmada a 

hipótese da pesquisa, identificando os valores apresentados por Osorio e como foi aplicado 

dentro e fora do campo de batalha, transmitindo de maneira eficaz à seus subordinados sendo 

ainda refletidos nos militares do Exército Brasileiro atualmente. 

Conclui-se então que o Marechal Manuel Luis Osorio demonstrava os valores 

militares evidenciados na pesquisa muito antes dos mesmos serem escritos. O estudo sobre o 

perfil e atitudes tomadas por Osorio dentro e fora do campo de batalha não apenas influenciou 

seus subordinados diretamente, mas também as gerações subseqüentes de soldado, inspirando 

autores a formarem o conceito de valores militares. 
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