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RESUMO 

 

 

INFLUÊNCIA DO MARECHAL OSORIO NA FORMAÇÃO DOS OFICIAIS DE 

CAVALARIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

AUTOR: João Victor Guimarães Cavalheiro 

ORIENTADOR: Ten Cav Rafael de Freitas Silva 

 

 

O trabalho realiza uma síntese da vida do Marechal Manoel Luis Osorio, com sua participação 

em diversas guerras: Guerra dos Farrapos (1835 - 1845); Guerra contra Oribe e Rosas (1851 - 

1852); Guerra do Paraguai (1864 – 1870); entre outras. Exibe seus grandes feitos durante sua 

vida, o que o fizeram um grande líder e o mais renomado patrono da Cavalaria Brasileira. 

Vale ressaltar que com suas atitudes antepassadas, Marechal Osorio influencia hoje, os 

militares do atual Exército Brasileiro. A pesquisa traz elucidar esse fato e concluir realmente 

como os futuros cavalarianos são influenciados por Osorio. As diversas atitudes tomadas por 

Osorio nos conflitos vividos foram captados e relacionados com os atributos que o fizeram ser 

o patrono da cavalaria brasileira. Será exposto esses atributos que ressaltam e destacam-se 

sobre os demais. Com isso será feito uma pesquisa de campo, o qual será aplicado aos 

militares do 2º ao 4º ano da Academia Militar das Agulhas Negras, para descobrir: se 

conhecem a história de seu patrono; sentem-se influenciados por suas atitudes daquela época 

nos dias atuais; qual atributo que mais se destaca; se a cavalaria como escolha foi algo 

tendencioso ou se aprende a ser de cavalaria pelo convívio com a arma de cavalaria; etc. 

Finalizando o quanto sua figura e seus feitos como líder poderão influenciar em decisões dos 

futuros Oficiais de Cavalaria do Exercito Brasileiro. 

 

Palavras-chave: Influência. Marechal Osorio. Formação. Oficiais. Cavalaria. Exército 

Brasileiro. 

  

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

  

INFLUENCE OF THE OSORIO MARSHAL IN THE TRAINING OF THE 

BRAZILIAN ARMY CAVALARIA OFFICIALS 

 

AUTHOR: João Victor Guimarães Cavalheiro 

ORIENTADOR: Ten Cav Rafael de Freitas Silva 

 

 

The work made a synthesis of the life of Marshal Manoel Luis Osorio, with his participation 

in several wars: Ragamuffin War (1835 - 1845); War against Oribe and Rosas (1851 - 1852); 

War of Paraguay (1864 - 1870); among others. We have shown his great achievements during 

his life, which made him a great leader and the most renowned patron of the Brazilian 

Cavalry. It is worth mentioning that with his ancestor attitudes, Marechal Osorio influences 

today, the military of the current Brazilian Army. The research brings to light this fact and to 

actually conclude how future cavalrymen are influenced by Osorio. The diverse attitudes 

taken by Osorio in the lived conflicts were captured and related to the attributes that made 

him to be the patron of the Brazilian Cavalry. It will expose these attributes that stand out and 

stand out over the others. With this will be done a field research, which will be applied to the 

military of the 2nd to 4th year of the Academia Militar das Agulhas Negras, to find out: if 

they know the history of their patron; they feel influenced by their attitudes of that time in the 

present day; which attribute stands out the most; if the cavalry as a choice was something 

tendentious or if one learns to be a cavalry by living with the cavalry weapon; etc. Finishing 

how much his figure and his achievements as leader can influence in the decisions of the 

future Officers of Cavalry of the Brazilian Army. 

 

Keywords: Influence. Marechal Osorio. Formation. Officials. Cavalry. Brazilian army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história de Marechal Osorio abriu um novo espaço para uma discussão crítica 

social, suas atitudes reafirmaram a cultura e a identidade dos cavalarianos, com isso, suas 

ações proporcionaram que seu passado tivesse ênfase nos dias de hoje. Sem esgotar o 

contexto aqui apontado, a realidade da história envolve recordações e estabelece uma conexão 

do passado com o presente. 

Ao adentrar na pesquisa que envolve a figura de Marechal Osorio, foi estabelecido um 

recorte temporal que envolve os serviços efetivos, o qual comparamos com o regime da 

Cavalaria formada pela Academia Militar das Agulhas Negras.  

Algumas pesquisas refletem sobre a atuação de Osorio, que era manter uma relação 

social: a defesa pela coroa, devido sua figura influenciável e interpretar os acontecimentos de 

que participaram e recolher os dignos exemplos que nos legaram. 

As magistrais lições que emanam de suas incomuns existências constituem a imortal 

seiva que robustece crenças, revigora forças para a travessia do presente e inspira a busca do 

futuro. 

 O mesmo foi conquistando espaço em uma época importante. Um exemplo é a 

Batalha de Avaí (1868) e ainda no Paraguai.  

Outras habilidades eram a sua influência, a uma figura extremamente equilibrada e ao 

mesmo tempo autoritária, fazia amigos com muita facilidade geralmente eram os militares e 

também os milicianos espalhados pela fronteira.  

Como o trabalho busca salientar a história de Marechal Osorio no recorte temporal 

entre 1808 a 1879 em que houve muitas trajetórias importantes, as quais diante de sua figura 

marcante, sua carreira no Exército que aos 14 anos e com 17 anos incompletos era um alferes, 

participando assim, de várias batalhas ocorridas no Sul do continente.  

Assim o trabalho vem a inspirar sobre a identidade de Marechal Osorio, e suas 

conquistas, sendo ele uma figura de princípios de liderança, desenvolvimento de valores e 

atitudes, vivenciadas tanto nos fatos históricos biográficos como suas Batalhas. Sendo assim 

Batalha do Avaí (1864-1870), durante a Guerra da Tríplice Aliança.  

Não obstante, os oficiais de cavalaria do exército brasileiro, seguem até hoje os 

atributos de forma semelhantes aos apresentados pelo Marechal Osorio. Por meios de dados 

será apresentado sobre as tropas de Cavalaria do exército inspirada na tradição, mostrando 

que hoje mantém a força altamente móvel e potente capaz de conduzir reconhecimento nas 
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operações de defesa interna, na defesa territorial e no cerimonial militar, além das missões de 

Força Terrestres.  

Para compreender o tema, o significado de gênero na caserna, com relação a esses 

atributos, seguimos a pergunta norteadora do estudo: o militar possuía essas características 

antes da escolha da arma, ou após o convívio e permanência nela tais atributos foram 

incorporados ao militar, e caso tenham sido, o que levou o militar a adquirir essas 

características. 

Diante dos questionamentos, o trabalho busca em fatos históricos, relatos e 

documentários, dentro do contexto psicossocial, identificar características tais como: 

coragem, liderança, decisão e rusticidade. Já que estas constituem alicerces extremamente 

importantes para o oficial cavalariano. 

Favorecer as discussões das relações de poder dando foco a questões relevantes para 

repensar sobre os sujeitos, não como representações engessadas, porém para tornar manifesto 

o conteúdo das práticas do Cotidiano do ambiente militar em seu saber e fazer. 

Em se tratando da questão problema, não há dúvidas que a figura marcante de Osorio 

tem grande importância no curso de Cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras e que 

os cadetes sentem influenciados pelo histórico do patrono Marechal Osorio, assim o campo a 

ser pesquisado é: os oficiais sentem-se motivados em seguir a mesma estratégia da grande 

figura que foi Marechal Osorio, mesmo sendo nos tempos atuais? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Verificar a importância das atitudes de Marechal Osorio e sua identidade na formação 

dos futuros oficiais de cavalaria. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Apresentar o perfil histórico do Marechal Osorio, baseado em suas conquistas durante 

a sua trajetória histórica;  

Apresentar as principais batalhas da Guerra da Tríplice Aliança em que atuou; 

Verificar os principais atributos apresentados por Manoel Luis Osorio; 

Verificar os principais atributos evidenciados pelos cadetes de cavalaria; 
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Descrever as atitudes tomadas e a influência de ações que resultaram em suas 

conquistas como líder, que passou a incutir na ética dos futuros oficiais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 HISTÓRICO DA VIDA DE MANOEL LUIS OSORIO 

 

Na modernidade sua identidade é perceptível nos indivíduos, especificamente nos 

cavalarianos. A identidade é formada e transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam 

(HALL, 1987). Ao abordarmos a vida de Marechal Osorio, verificamos a influência de seu 

exemplo até os dias atuais. 

Dessa forma, pode-se compreender a identidade como mutável, cambiável, e que se 

permite trocar com outras identidades (SILVA, 2000). As identidades são construídas a partir 

da identificação com as diferenças, em um processo produzido através dos discursos e 

representações simbólicas (HALL, 2000), e esse processo se dá por meio das memórias, que 

se constroem em lugares. Ribeiro (2010) afirma que “lugares de memória são espaços físicos 

construtores de cenários que ilustram momentos cotidianos vivenciados pelos indivíduos que 

marcaram a criação de sua memória”. 

 

Figura 1 – Casa onde nasceu Osorio (1969) 

 

Fonte: ACERVO PÚBLICO DE ANTÔNIO STENZEL (2008) 
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Figura 2 – Casa onde nasceu Osorio (tempos atuais) 

 

Fonte: ESTIGARRÍBIA (2008) 

 

Manoel Luis Osorio patrono da Cavalaria, nascido em 10 de maio de 1808, pertenceu 

à Vila de Nossa Senhora da Conceição. Na infância aprendeu as primeiras letras com o 

mestre-escola Miguel Alves (MAGALHÃES, 1978, p.16). Logo muda-se com a família para 

a cidade de Salto, onde teve aulas com o capitão dos dragões Domingos José de Almeida 

Magalhães (1978, p.16). Um tanto que já era audacioso, Osorio, filho de estancieiro, aprendeu 

cedo a dominar animais de montaria (MAGALHÃES, 1978, p.14-15). 

 

Gostava muito de ouvir seu Pai falar das guerras passadas, forçava-o mesmo a isso 

com os seus instantes pedidos, nos serões da família. Queria tudo bem contado e 

explicado; e quando as narrações não lhe pareciam bastante claras! exigia 

explicações minuciosas. O Pai, carinhoso e paciente satisfazia a sua curiosidade, e 

muitas vezes disse á esposa – este menino ha de ser soldado (OSORIO, 1824, 

p.123). 

 

Em 1822, com a independência do Brasil, inicia-se no sul do país a Guerra da 

Independência, e seu pai no comando do Regimento de Salto, resolve levá-lo. Embora não 

participe dos combates, vai se empolgando pela luta (ESTIGARRIBIA, 2008, p.19). 

No acampamento não fica ocioso. Não tem preguiça. É ativo, é cuidadoso de tudo 

que lhe pertence. Seu progenitor obriga-o a decorar ou a escrever trechos seletos, 

ordens do dia do Exército, proclamações e leis militares. Educa-se nas fileiras, 

praticando, trabalhando e sofrendo. Vê o bom e o mau exemplo. Ouve as 

conversações respeitáveis dos veteranos e pode confrontá-las com as leviandades 

dos insensatos (MAGALHÃES, 1978, p.17). 

 

Antes de completar quinze anos, inscreve-se no Exército, como voluntário da Legião 

de São Paulo. Ainda adolescente, aos 17 anos incompletos já era alferes. 
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Não tinha ainda 17 anos de idade. Sua promoção ao primeiro posto do oficialato 

vinha entusiasmar sua alma de jovem e acender em seu coração o ardor pela carreira 

que adotara a contragosto. O pai vira certo, ele havia de ser soldado. Dedica-se então 

decisivamente à carreira e à classe que agora adotava definitivamente, sem restrições 

(MAGALHÃES, 1978, p.19). 

 

Com relação aos combates, Marechal Osorio mostrou-se hábil com as armas, 

destacando-se nesse quesito. Na época de cadete também demonstrou habilidades militares no 

Terceiro Regimento de Cavalaria, com o decorrer do tempo, notou a necessidade de adquirir 

novos conhecimentos, assim, pediu licença do Regimento para ir ao colégio militar em busca 

de uma vaga para estudar. Sua inscrição foi anulada devido à guerra iminente no Sul do país, 

porém, seguiu adiante, participando da Guerra da Cisplatina (1825-1828) e vindo a ser o 

único oficial do seu esquadrão a sobreviver na batalha de Sarandi, logo mais, foi promovido a 

primeiro tenente.  

 

Cresce, entre os imperiais, a fama do tenente de vinte e sete anos. Parece presente 

em todos os lugares. Sempre protagoniza lances de coragem. De Rio Pardo 

marchou, mais uma vez, ainda no ano de 1837, para dar combate, nas cercanias de 

Porto Alegre, aos homens do general Neto (ESTIGARRIBIA, 2008, p.40-41). 

 

Em paralelo com sua vida militar, Osorio casou-se com Francisca Fagundes no dia 15 

de novembro de 1835, filha de um juiz de paz. Neste mesmo ano combateu na Guerra dos 

Farrapos (1835-1845). O conflito surgiu devido aos impostos do Estado sobre os produtos 

sulistas, ao passo que permitia a entrada de produtos vizinhos com impostos reduzidos, como 

a carne seca (charque) proveniente do Uruguai, o mesmo produto produzido pelos gaúchos no 

Rio grande do Sul. Assim, tal medida alfandegária causou o caos e a revolução por uma 

independência financeira e política. Osorio lutou junto com os legalistas nas batalhas em 

Porto Alegre, Bagé, Caçapava e na região de Herval, onde em 1838, distingue-se durante o 

conflito e é promovido a capitão (ESTIGARRIBIA, 2008, p.42). 

Sua vida tomou um rumo a qual Osorio não esperava. O pai morreu em combate, a 

mãe passava necessidades, com isso Osorio viu a necessidade de voltar para junto de sua 

família. Com 31 anos pede reforma do Exército, porém sua bravura e fama reconhecidas até o 

momento deram forças e a coragem para seguir em frente, uma vez que Osorio não tinha em 

seus planos abandonar sua vocação. Seguiu adiante e, em 1842, recebe a condecoração do 

Cruzeiro do Sul, sendo promovido a Tenente-Coronel (ESTIGARRIBIA, 2008, p.45). Mais a 

frente em 1851, lutou contra o argentino Rosas e o uruguaio Oribe na Guerra do Prata (1851-

1852), onde a região é rica de recursos e possui um rio navegável que influencia os três países 

envolvidos no conflito até os dias atuais (ESTIGARRIBIA, 2008, p.56). Na Guerra do Prata, 
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Marechal Osorio destacou-se na batalha de Monte Caseros e, ao vencê-los, gerou estabilidade 

política e econômica no Império do Brasil. 

 

As gentes o conheciam pelos feitos heroicos. Aclamaram-no em delírio pelas ruelas 

poeirentas, enquanto passava lentamente com seus homens. Pouco tempo mais tarde, 

chegaria seu 2° Corpo, batendo cascos no chão avermelhado. Parece que não 

poderiam viver um sem o outro, Osorio e o 2º de Cavalaria (ESTIGARRIBIA, 2008, 

p. 58). 

 

Promovido a Coronel logo após o conflito ter sido resolvido, serviu, durante alguns 

anos, no Rio Grande do Sul. Em dezembro de 1856, foi promovido a Brigadeiro e, mais tarde, 

designado inspetor de cavalaria do Norte do Brasil, onde permaneceu por pouco tempo.  

Em 1864, teve início a Guerra do Paraguai e ao então Brigadeiro Osorio foi confiado o 

comando do Exército. As dificuldades de organização e formação de batalha logo foram 

superadas e o Exército Brasileiro começou a somar significativas vitórias. 

 

2.1.1 A Batalha de Tuiuti 

 

O maior combate registrado em toda Guerra do Paraguai foi o que se travou em Tuiuti 

(1866). Coube a Osorio, a glória de haver planejado a batalha da qual participou com 

heroísmo. 

Com apoio da esquadra brasileira, o Exército Brasileiro iniciou a invasão do Paraguai. 

Depois disso, Osorio foi substituído pelo General Polidoro Jordão. Como a luta prosseguia, 

Osorio passou a Comandar o III Corpo do Exército, organizado no Rio Grande do Sul. 

Dirigindo então, a marcha que flanquearia as tropas paraguaias em Tuiuti. 

No mesmo ano a primeira batalha se deu nos pântanos às margens do lago Tuiuti, já 

em território paraguaio. Em torno de 50 mil homens participaram da batalha, evidencia-se 

assim, a maior batalha da América do Sul e também a mais sangrenta do continente, segundo 

Magalhães (1978, p.150). A batalha contou com armamentos modernos da 2º Revolução 

Industrial e táticas de combate novas como: formação em quadrados, para a infantaria e  a 

cavalaria no reconhecimento, choque e perseguição. Dessa maneira, a batalha de Tuiuti 

definiu os rumos da Guerra, conforme afirma Magalhães (1978, p.154). O conflito só acabou 

com a morte de Solano López em 1870, comandante das tropas paraguaias. No mesmo ano 

em virtude de tal feito recebeu o título de Barão de Herval.  

 

Figura 3 – Batalha de Tuiuti (1866) 
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Fonte: QGEX – EXÉRCITO BRASILEIRO (2019) 

 

2.1.2 Batalha do Avaí 

 

O Império Brasileiro e as forças da Tríplice Aliança travavam mais um combate em 

solo paraguaio, devido o avanço do inimigo em terras nacionais. O conflito ficou conhecido 

como Dezembrada, quando Duque de Caxias, frente ao Exército Imperial, seguiu para direção 

Sul para tomar a posição ocupada na região do riacho Piquissiri, na margem esquerda do rio 

Paraguai. Isso só foi possível porque Osorio liderou a ofensiva que conquistou a fortaleza de 

Humaitá, fazendo com que os paraguaios se concentrassem na extensão do riacho, onde foram 

emboscados pela Manobra de Piquissiri, nome como ficou conhecida a estratégia de Caxias 

ao utilizar-se das tocaias, através dos pântanos dos Chaco (GONÇALVES, 2009). Vale 

ressaltar que, na ofensiva à uma Humaitá, Osorio foi ferido no maxilar por um balaço de fuzil 

e mesmo ferido não parou de avançar junto à cavalaria brasileira. Essa atitude foi destacada 

por seus homens como um ato de bravura e o mais singelo ato de liderança já presenciado em 

combate. 

 

Quando os paraguaios começam a descer, desordenados, a contra-encosta, um tiro 

de clavina atinge a face esquerda de Osorio, esfacelando-lhe maxilar e dentes. Apeia 

rápido, lava o ferimento com água de uma poça ali perto, enrola o rosto com seu 

poncho e volta a galopar entre os soldados, impulsionando-os (ESTIGARRIBIA, 

2008, p.110). 

 

Posteriormente, Osorio regressou ao Brasil para se recuperar do ferimento. A batalha 

continuou e veio a terminar com a força paraguaia abatida e destroçada por um movimento de 

flanco. No entanto, o General Bernardino Caballero ainda consegue escapar para uma região 

mais ao sul com a vanguarda Paraguaia, força com cerca de 800 cavalheiros, um batalhão de 
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engenheiros e uma brigada de infantaria com quatro peças de artilharia (DORATIOTO, 

2002). Seguindo para a batalha que ficou conhecida como Batalha de Itororó. 

 

Figura 4 – Batalha do Avaí (1868) 

 

Fonte: MUSEU NACIONAL DE BELAS-ARTES, RIO DE JANEIRO (2019) 

 

2.1.3 Batalha de Itororó 

 

Por ter sido travada na ponte do arroio de Itororó, a batalha foi assim denominada. 

Havia uma ponte que deveria ser transposta pelo Exército Brasileiro, para isso teve de afastar 

o inimigo e empurrá-lo para o interior, porém foi uma missão árdua que tiveram investidas 

violentas. Duque de Caxias ficou encarregado de penetrar com pressão direta as tropas 

inimigas além da ponte e Osorio, que retornou de seu ferimento, foi incumbido de um 

desbordamento por de trás do inimigo, buscando sua retaguarda profunda. 

 

Osorio acreditava no patriotismo e no senso do dever de seus liderados. Além disso, 

comandava pelo exemplo. Conhecia detalhes da construção da pátria. Ajudara a 

levantar as paredes iniciais, tijolo a tijolo, em escaramuças com os da outra corrente 

Ibérica nas disputas pelo mesmo pedaço de chão. Sabia-se valente, inteligente, 

determinado e responsável. Por causa desses predicados, encarava o perigo e a morte 

com a mesma serenidade com que sorvia seu mate amargo. Mal podia andar, quando 

volta ao Teatro de Operações do Paraguai no inverno de 1867, mas pôs-se, assim 

mesmo, à testa do poderoso exército gaúcho, atolando-se nos lamaçais dos 

encharcados (ESTIGARRIBIA, 2008, p. 94). 

 

 

Houve quatro investidas até o rompimento total das tropas: a primeira com a 1º 

Batalhão de Infantaria que se viu obrigado a recuar devido aos quatro boca-de-fogo 

posicionados no outro lado, de modo estratégico; a segunda, 34º e o 48º Corpos de 

Voluntários da Pátria avançaram sobre o inimigo, foram abatidos pela artilharia inimiga 

aniquilando as tropas que investiam sobre a ponte; a terceira, com o 6º Grupo de Lanceiros, 
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flanquearam violentamente as tropas paraguaias e conseguiram tomar os quatro canhões 

inimigos; a quarta, em aproveitamento do êxito da terceira investida, avança sobre a ponte 

conquistando o terreno à frente. Segue a carta do Tenente-Coronel Oliveira Valporto 

comandante da 5º Brigada de Infantaria para o Comandante da 2ª Divisão, Brigadeiro 

Salustiano Jerônimo dos Reis: 

 

[...] O inimigo havia, de antemão, colocado um canhão além da ponte, enfiando seus 

tiros pela estrada. Deixando assim livre a estrada, e fazendo fogo cruzado sobre a 

guarnição da peça que varria a estrada com sua metralha; sendo logo abandonada a 

referida peça, transpus a ponte, achando-me em frente de uma linha inimiga, e 

recebendo tiros de quatro boca-de-fogo, que se achavam colocadas em uma 

eminência na direção da ponte, posição esta muito vantajosa para o inimigo [...] 

(ESTIGARRIBIA, 2008, p. 105). 

 

Havia então, mais quatro canhões desenfiados na mata, fazendo-o recuar as tropas 

brasileiras as quais, ao chegarem à orla receberam novos reforços das tropas em que estavam 

em reserva ao lado oposto da ponte, lado dos aliados. Uma última carga foi lançada frente ao 

inimigo, agora, o Exército Imperial contava com a reserva, e Osorio infelizmente chegou com 

significativo atraso, pois Caxias já havia atacado com mais força as tropas paraguaias, 

capturando as quatro bocas-de-fogo restantes e um estandarte paraguaio. A última investida 

mostrou a coragem e bravura dos brasileiros, o Exército Imperial estava enfraquecido do 

conflito, perdeu muitos homens 1864 baixas, entre mortos e feridos, contudo, o lado 

paraguaio estava aniquilado com 1600 baixas (KOSHIBA, 2003). Ao juntar-se a Caxias, 

Osorio estava sendo louvado pelo Duque na medida em que parecia ser o “tudo ou nada”. 

Assim, os soldados brasileiros, já enfraquecidos, estavam tocados por sua liderança e 

coragem. Seu atraso quase custou a vida de milhares de brasileiros, quase arruinou a 

estratégia de combate, porém foi reverenciado ao chegar com a potência de choque da 

cavalaria. As tropas seguiam em frente com a inspiração de Luis Osorio para o embate final 

(KOSHIBA, 2003).   

Já derrotados os paraguaios perderam a posição de maneira definitiva. No mesmo ano, 

já promovido a Barão de Herval, devido a Batalha de Tuiuti, ganha o título de Visconde de 

Herval pela Batalha de Itororó. 

 

 

 

Figura 5 – Batalha de Itororó (1868) 
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Fonte: REVISTA MILITAR BRASILEIRA (2015) 

 

2.1.4 Campanha da Cordilheira 

 

Seguindo contra o inimigo paraguaio Manoel Luis estava à frente do 1º Corpo de 

Exército, que se encontrava estacionado em Piraju, pronto e em condições de avançar. Deu-se 

então o assalto e a captura das fortificações de Peribebuí, defendidas por 1500 homens e 15 

bocas-de-fogo. Infelizmente, Osorio acaba por piorar devido ao ferimento e deixa 

definitivamente a campanha da Tríplice Aliança. Ao passar por Montevidéu, retornando para 

o Brasil, recebe a triste notícia que sua esposa, Francisca Fagundes, faleceu. 

 

Figura 5 – Batalha de Campo Grande (1871) 

 
Fonte: REVISTA MILITAR BRASILEIRA (2015) 
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2.1.5 Manoel Luis Osorio e o rumo da guerra 

 

Em 1870, Osorio recebe o título de Marquês do Herval, que segundo Estigarríbia 

(2008, p.125), foi fruto de toda sua trajetória na guerra e por ter demonstrado tudo o que fez 

pelo Império Brasileiro. No ano seguinte, Deodoro da Fonseca, futuro chefe de 

Governo Provisório da República, entregou uma espada de honra a Osorio de forma solene na 

cidade de Porto Alegre. A espada foi custeada pelos oficias comandados por ele na Guerra do 

Paraguai e possuía em sua lâmina as batalhas e os combates em que Osorio participou. 

A Campanha da Cordilheira foi à última campanha em que Osorio lutou, 

concomitantemente findou-se a Guerra do Paraguai. A quinta fase da ofensiva brasileira sobre 

o Paraguai se iniciou com a finalidade de derrotar o restante das tropas e capturar o presidente 

Solano López. 

As tropas aliadas ocuparam Assunção, e por isso, o Presidente Paraguaio retirou-se 

para o interior do país ainda perseguido pelas forças brasileiras. Não havia mais exército, 

Solano López enviou 500 veteranos e 3,5 mil crianças usando barbas falsas e idosos que não 

conseguiam segurar direito um rifle ou um fuzil, além de mulheres, muitas delas mães dessas 

crianças (CHIAVENATO,1984). Segundo Julio Jose Chiavenato, o episódio que ficou 

conhecido como Genocídio Brasileiro e foi o maior massacre já visto em combate. Devido a 

esse fato, os brasileiros marcharam ainda mais motivados pelo ódio contra Solano López.  

No dia 1º de março de 1870, Solano López foi morto pelas tropas brasileiras no 

Combate de Cerro Corá, última batalha campal da Guerra do Paraguai. 

 

2.1.6 A vida do herói chega ao fim 

 

Manoel Luis Osorio assumiu o título outorgado de Marechal de Exército, e com o 

Partido Liberal chegando ao poder, foi nomeado Ministro da Guerra em 1878, no desempenho 

do qual disse a célebre frase em discurso ao senado: "A farda não abafa o cidadão no peito do 

soldado". 

Não somente nos campos de batalha Osorio demonstrou seu valor, pois mesmo 

afastado das tropas e do calor dos combates devido ao ferimento em 1868, destacou-se 

também na política, administrando as províncias do Império, conforme Estigarribia (2008, 

p.126) e Bento (2008, p.205) citam: 
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– Desenvolveu planejamento para a reorganização da Intendência e dos Arsenais de 

Guerra. 

 – Reorganizou o Sistema de Saúde do Exército, dispensando os contratados por 

desnecessários. 

 – Mandou fazer ambulâncias para transportar doentes, acabando com as padiolas 

nos ombros dos soldados  

– Regulamentou o pesado e difícil serviço de Defesa do Império na fronteira Sul, 

face às agitações nas vizinhanças republicanas e a imperiosa necessidade de nela 

defender os interesses nacionais, por mais de uma vez ofendidos, seja por desleixo 

dos governos, quer por invasões estrangeiras que a tempo não puderam ser 

impedidas (BENTO, 2008, pág. 205 
 

Segue rígido e disciplinar ao escrever sua visão para o Barão de Cotegipe, sobre as 

modernidades que estão a surgir, tanto nos valores como na política:   

 
[...] sou, de longa data, liberal monarquista, unionista do Império do Brasil. Não 

pense que vou para a República, nem para o despotismo; mas direi ao nobre senador, 

que em matéria de serviço público eu não indago o que são brasileiros na política, 

porém, sim, se cumprem o seu dever em bem da Pátria (ESTIGARRIBIA, 2008, p. 

128). 

 

Em 1879 ainda no cargo de Marechal de Exército adoece de pneumonia. No dia 4 de 

outubro, no Rio de Janeiro – RJ, aos 71 anos de idade falece a maior figura que compôs as 

fileiras do Exército Brasileiro (ESTIGARRIBIA, 2008). Foi embalsamado e colocado na 

capela do Arsenal de Guerra, porém com a destruição do arsenal anos mais tarde em 1892, 

transferiram seus restos mortais para a cripta construída sob sua estátua equestre fundida a 

bronze de canhões tomados na Campanha da Tríplice Aliança, na Praça XV de Novembro. 

Finalmente em 1993 foi depositado nas proximidades da sua casa onde nasceu, onde hoje é o 

parque histórico de Marechal Osorio.  

“Nunca se deve descuidar de manter a capacidade de movimento de um Exército e, 

muito menos, enfraquecê-lo na sua cavalaria.” 
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Figura 7 – Herval (1868) 

 

Fonte: COSTA (2003) 

  

2.2 PERFIL PROFISSIOGRÁFICO DO FUTURO OFICIAL DE CAVALARIA 

 

No âmbito da AMAN, mais especificamente no Curso de Cavalaria, são mencionados 

Normas Internas para Elaboração do Conceito Escolar (NIECE), que possui os seguintes 

objetivos: 

Avaliar significa apreciar, medir, aferir. Neste documento, o termo avaliação 

compreende a reunião e medição de comportamentos observados, correspondentes a 

valores atitudes e interesses desenvolvidos ao longo do curso e considerados 

decisivos para a formação dos oficiais do Exército (NIECE/AMAN). 

 

 

As normas são definidas na Portaria nº 012, de 12 Maio o Departamento de Ensino e 

Pesquisa (BRASIL, 1998): 

 

[…] CORAGEM – capacidade para agir de forma firme e destemida, diante de 

situações difíceis e perigosas, seguindo as normas de segurança. […] DECISÃO – 

capacidade de optar pela alternativa mais adequada, em tempo útil e com convicção. 

[…] LIDERANÇA – capacidade de dirigir, orientar e propiciar modificações nas 

atitudes dos membros de um grupo, visando atingir os propósitos da instituição. […] 

RUSTICIDADE – capacidade de adaptar-se a situações de restrição e/ou privação, 

mantendo a eficiência. […] 

 

Durante a formação do futuro oficial de cavalaria na AMAN, o cadete passa por 

situações, nas quais são concebidos atitudes e valores inerentes ao cadete de cavalaria, e esses 



27 

 

 

são mensurados em diversos aspectos. Os cadetes têm seus atributos da área afetiva avaliados 

tanto no eixo horizontal, pelos próprios camaradas de turma, quanto no eixo vertical, pelos 

comandantes imediatos. Sendo assim, a tabela abaixo aborda os atributos desenvolvidos: 

 

Tabela 1– Extrato do quadro de atributos da área afetiva do Curso de Cavalaria da AMAN  

ATRIBUTO PAUTAS 

CORAGEM 

– Cumpre sem vacilar ordens que envolvem riscos 

– Enfrenta com serenidade as situações perigosas 

– Revela destemor para superar as situações difíceis e perigosas sem negligenciar a 

segurança 

– Aceita os desafios nos exercícios de treinamento 

LIDERANÇA 

– Mantém a união do grupo mesmo em situações onde as opiniões são divergentes 

 – Concorre para a harmonia do grupo mantendo o controle sobre o mesmo 

 – Consegue cooperação espontânea do grupo 

 – Exerce a autoridade com acerto e justiça 

DECISÃO 

 – É firme em suas resoluções 

 – Seleciona o que é mais urgente e essencial para o cumprimento da missão 

 – Aponta a melhor solução ao deparar com situações adversas 

 – Define uma linha de ação sem hesitar quando no comando de fração 

RUSTICIDADE 

 – Ajusta-se em qualquer lugar independente da falta de meios adequados 

 – Apresenta rendimento satisfatório mesmo quando submetido à supressão do sono 

 – Tolera pequenas enfermidades (assaduras, calos, dores ocasionais, etc) sem se 

deixar abater 

 – Suporta a execução de exercícios físicos prolongados 

Fonte: AMAN (2002) 

O conceito é o modo de avaliar o indivíduo durante sua formação na AMAN e com 

isso presumir se suas qualidades realmente competem com a arma escolhida e, determinar o 

perfil do futuro oficial de cavalaria e o reflexo dos atributos de Osorio que perduram perante 

os anos na arma. 

Conforme o futuro oficial de cavalaria frequenta as atividades da arma isso faz com 

que desenvolva seu comportamento. O comandante de pelotão, no papel de avaliador, observa 

e avalia o cadete, que transparece esses dados, e com isso, obtém-se uma visão de qual 
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atributo ainda deve ser desenvolvido ou de qual deve ser apenas monitorado para que atinjam 

os níveis desejáveis a um oficial cavalariano. 

 

2.3 NIECE E O FUTURO CAVALARIANO 

 

De acordo com as Normas Internas para Elaboração do Conceito Escolar (NIECE), 

será feita uma análise de cada atributo e será explanado nos tópicos abaixo, para melhor 

definição e entendimento do perfil profissiográfico do futuro cavalariano, comparando-os com 

o perfil de Osorio. 

 

2.3.1 Coragem 

 

O atributo coragem se da perante as NIECE: Cumpre sem vacilar ordens que 

envolvem riscos; Enfrenta com serenidade as situações perigosas; Revela destemor para 

superar as situações difíceis e perigosas sem negligenciar a segurança. Com isso temos uma 

passagem em que Osorio ferido enfrenta com destemor a situação: 

 

Quando os paraguaios começam a descer, desordenados, a contra-encosta, um tiro 

de clavina atinge a face esquerda de Osorio, esfacelando-lhe maxilar e dentes. Apeia 

rápido, lava o ferimento com água de uma poça ali perto, enrola o rosto com seu 

poncho e volta a galopar entre os soldados, impulsionando-os (ESTIGARRIBIA, 

2008, p.110). 

 

 

Perante essa situação Osorio não perde a impulsão no ataque demonstrando serenidade 

no ocorrido, cumprindo sem vacilar as ordens que recebeu do escalão superior ao avançar 

sobre o inimigo para romper as linhas dos paraguaios. Dessa maneira, buscou superar as 

dificuldades em que se encontrava perante as linhas defensivas do inimigo. 

Deste mesmo modo é exigido ao futuro cavalariano destemor para enfrentar as 

dificuldades e superar os obstáculos impostos pela AMAN.  

 

2.3.2 Liderança 

 

Vale destacar que no campo da liderança, de acordo com Pedrosa (2011), ele veio 

demonstrá-la tanto por meio de sua determinação e suas atitudes diante dos perigos que 

vivenciou, como nos momentos de paz, nos quais liderava sua tropa para que cumprisse com 
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o dever por ser um bom gestor e mais importante ainda, um exemplo a ser seguido. Segue 

Francisco Doratioto com uma passagem de Osorio destacando-se pela liderança: 

 

Na Guerra do Paraguai, arriscou a vida em diferentes ocasiões, ao lutar corpo-a-

corpo ou ao expor-se à vista do inimigo. Questionado, certa vez, sobre esse 

comportamento, justificou-se: Eu precisava provar aos meus comandados que o seu 

general era capaz de ir até aonde os mandava. Tinha caráter bonachão e mantinha 

contato direto com os soldados, com os quais comunicava-se na mesma linguagem, 

pois crescera no ambiente rústico do interior do Rio Grande do Sul, em contato 

direto com peões, situação essa que lhe permitiu, como general, falar a linguagem 

dos soldados. De acordo com o Visconde de Taunay, Osorio era mais estimado pelos 

oficiais e pelos soldados do que qualquer outro chefe militar. Ninguém era mais 

simpático e atraente à tropa do que ele, despertando em torno de si afeto sincero e 

dedicação que tocava às raias do fanatismo (DORATIOTO, 2008, p. 9). 

 

Estudos comprovam que questões significativas contextualizadas sobre a liderança 

foram analisadas no manual de campanha: Liderança Militar, C 20-10, produzido em 2011 

pelo Exército Brasileiro e no livro “Caxias” de Affonso de Carvalho.  

A questão da liderança para os oficiais do exército torna-se algo de maior importância, 

pois é um atributo vital no âmbito militar não somente para a hierarquia e disciplina, mas para 

comandar melhor as tropas. O que corresponde sob um bom exemplo e sobre a imagem do 

Exército Brasileiro. 

Salienta-se o fenômeno que vem a influenciar o comportamento humano, ou seja, os 

estímulos que levam a alcançar o que deseja por meios de impulsos. Isso é feito por pessoas 

que tem potencialidade para tal e com isso podemos citar Osorio. 

 

Conforme o manual de liderança C 20-10, na antiguidade, os comandantes de 

grandes exércitos criavam laços de liderança com seus comandados, principalmente, 

por meio de exemplos de coragem, demonstrados nas batalhas travadas contra 

inimigos ferozes. Nelas, eles participavam dos combates correndo os mesmos 

perigos que os liderados. (BRASIL, 2011, p.18) 

 

Como este tema envolve a liderança de Osorio, trata-se de um grupo influenciado por 

um líder de habilidade inata e hereditária.  

Diversos obstáculos são proporcionados pelo curso de cavalaria da AMAN, baseado 

no manual de liderança assim como as NIECE, com a finalidade de direcionar as atitudes dos 

futuros cavalarianos com o intuito de direcioná-los a ser um líder como Osorio foi.  
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2.3.3 Decisão 

 

É o valor mais nobre e característico que o oficial de cavalaria possui, pois é 

necessário tomar decisões muitas das vezes que envolvem vidas, influenciam nas operações e 

nas táticas no teatro de operações. Tal atributo é a capacidade de optar pela melhor linha de 

ação. 

Exige em momentos de tranquilidade da batalha racionalidade e capacidade intelectual 

e no calor da disputa decisões rápidas e concisas para não perder o tempo de manobra ou 

aproveitamento do êxito.   

O futuro oficial de cavalaria muitas das vezes não terá um militar mais antigo para 

guiá-lo ou para auxiliar, devido estar a frente, destacado do grosso da tropa, realizando 

reconhecimentos ou pressionando o inimigo, ele deverá por conta própria tomar por fim a 

decisão.    

[…] Todavia, Osorio, a despeito de tudo, desempenha sua tarefa ativamente e não se 

limita a cumprir ordens. Toma iniciativas, sugere providências, passa por cima das 

incompreensões; ri-se das tolices; reage contra as insolências […](MAGALHÃES, 

1978, pag. 59) 

 

Osorio nos diversos conflitos se deparou com inúmeras dificuldades em que foi 

reconhecido pela capacidade de decisão. 

 

No Sul, o general Manoel Luis Osorio foi nomeado comandante interino do 

Exército, função que assumiu em 1° de março, quando o efetivo era de 9465 homens 

acampados próximos de Montevidéu. […] Cabia a Osorio o difícil encargo de 

organizar um exército de campanha em plena guerra, deslocado em relação aos 

centros de apoio logístico do Brasil, que o obrigou a tomar decisões firmes e 

enérgicas. Para prover suas tropas, Osorio comprou em Montevidéu tudo que lhe 

pareceu indispensável e urgente por iniciativa própria, sem aprovação prévia do 

governo imperial. Também criou um hospital militar na capital uruguaia e colocou 

em dia o pagamento dos soldos, atrasados em dois meses. Devido à sua ação 

decidida, dois meses após ter assumido o comando, Osorio contava com 13181 

homens e a artilharia fora duplicada de doze para 24 canhões (DORATIOTO, 2002, 

p.120). 

 

Evidencia-se com a passagem citada acima que por iniciativa própria, sem aprovação 

prévia do governo imperial Osorio tomou a decisão correta, pois inflou com ânimo as tropas 

que seguiram em combate, agora com o moral elevado, assim como artilharia redobrada. 

Pode se constatar então características exibidas pelas NIECE/AMAN: Exerce a 

autoridade com acerto e justiça; É firme em suas resoluções; Seleciona o que é mais urgente e 
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essencial para o cumprimento da missão; aponta a melhor solução ao deparar com situações 

adversas; Define uma linha de ação sem hesitar quando no comando de fração; Ajusta-se em 

qualquer lugar independente da falta de meios adequados. 

 

2.3.4 Rusticidade 

 

O atributo em que supera as adversidades, com garra e perseverança. Obstáculos que 

surgem devem ser ultrapassados sem apresentar fraquezas, tanto físicas ou psicológicas. A 

força de vontade é a resposta para seguir em frente e vencer as dificuldades. 

Osorio durante os conflitos e batalhas em que viveu, há uma passagem em sua vida 

que apresenta tal atributo em seu nível mais extremo durante a Guerra do Paraguai. A 

experiência é retratada por um voluntário argentino, Francisco Seeber em uma carta que 

contou em detalhes a situação agonizante em que viviam as tropas da tríplice aliança. 

 

Na noite de 2 de maio não tinha o que comer, nem havia almoçado (…). Meu colega 

Martín Bustos se aproximou, perguntando se tinha algo para lhe dar, pois estava com 

um apetite devorador. Respondi que só podia lhe oferecer minha capa de borracha. 

(…) Impossível conciliar o sono; a ideia de não poder satisfazer o apetite aumentava 

o desespero. É a segunda vez nessa campanha que passo muita fome. E imaginei o 

que sentem os pobres, que vivem isso com frequência. Comecei a cantar, para tentar 

me distrair e animar o Martín, a canção da Matilde de Shabran, de Rossini: “Ho una 

fame, ho una sede ed un freddo…” [Tenho uma fome, uma sede, um frio…]. De 

repente, ouvi uma voz amiga. Era meu assistente Espinosa, que me disse: “Capitão, 

quer um pouco de farinha, que acabei de conseguir?” Respondi, felicíssimo: “Que 

venha essa farinha e toma um abraço por sua heroica aquisição!” (…) Ato contínuo, 

eu e Martín Bustos pusemos as colheres na farinha cozida. E creio que tanto ele 

como eu jamais estivemos em um banquete do qual saímos tão satisfeitos! (LIMA, 

2016, p.187). 

 

O oficial de cavalaria poderá se encontrar em situações parecidas com qual Osorio e as 

tropas da tríplice aliança viveram, devido a isso o curso de cavalaria apresenta obstáculos o 

qual o cadete deve enfrentar. Comumente nos exercícios de campo trazem a rusticidade como 

maior atributo testado, sendo aferidas as questões tipo: Suporta a execução de exercícios 

físicos prolongados; Tolera pequenas enfermidades (assaduras, calos, dores ocasionais, etc) 

sem se deixar abater; Apresenta rendimento satisfatório mesmo quando submetido à supressão 

do sono. 

Ultrapassando todos os obstáculos acima citados, reflete o mais próximo do combate 

real possível, no que tange a guerra moderna enfatiza o uso da tecnologia para simular o 
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combate, e com isso o curso de cavalaria trás para o cadete estar bem preparado para ser 

empregado em missões reais. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: pesquisas 

bibliográficas para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de 

coleta de dados e definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases 

práticas para a pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma 

proposto além de propiciar a verificação das etapas de estudo. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Trata-se primeiramente de uma pesquisa bibliográfica, em livros, manuais do Exército 

Brasileiro e bancos de dados eletrônicos que dizem respeito ao tema. 

Posteriormente foi realizado um estudo de campo com 64 cadetes do curso de 

cavalaria da AMAN 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Com propósito de organizar a pesquisa por ordem de fatores, seguimos os 

procedimentos metodológicos a seguir. 

No primeiro capítulo será realizado uma pesquisa bibliográfica e levantamento do 

histórico da vida de Manoel Luis Osorio. 

Já no segundo, o campo de pesquisa será realizado buscando as principais Guerras em 

que marcaram a grande figura como exemplo para os oficiais da cavalaria. 

O estudo será baseado nas fontes principais da Guerra do Paraguai (LIMA, 2016) e 

Maldita Guerra (DORATIOTO, 2002).  

Assim, será feito uma pesquisa com os cadetes de cavalaria que hoje estudam na 

AMAN, com relação à postura e aos conhecimentos sobre a importância da história de 

Marechal Osorio, que representa tanto os valores militares da profissão quanto os valores 

morais. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

64 cadetes do curso de cavalaria da AMAN que responderam a um questionário. 
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4 ESTUDO DE CAMPO 

 

A pesquisa de campo realizada com 64 cadetes do curso de cavalaria da AMAN 

apresentou resultados, os quais, dentro do que foram questionados sobre o nível de 

conhecimento da história do patrono e suas atitudes, assim como se adquiriram valores morais 

na cavalaria, ou já possuíam, e se, deste modo, se equiparam com Marechal Osorio. Também 

foi questionado, qual o valor que mais se destaca em Marechal Osorio durante sua vida.  Logo 

abaixo, os resultados da pesquisa: 

 

4.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No que tange a respeito sobre o nível de conhecimento da história de Manoel Luis 

Osorio. É importantíssimo para avaliar o quanto os futuros cavalarianos se identificam com 

Osorio e se sentem influenciados por ele. 

 

Gráfico 1 – Nível de conhecimento a respeito da história de Manoel Luis Osorio 

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

O gráfico acima representa que a grande maioria possui um bom conhecimento 

referente à vida de Osorio. 

No que se refere ao conhecimento da importância da participação de Osorio na Guerra 

do Paraguai. Mensuramos a porcentagem de cadetes que possuem conhecimento do seu 

patrono sobre as batalhas em que passou na Guerra do Paraguai. Muitos exercícios 
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proporcionados pela AMAN exigem liderança dos futuros oficias de cavalaria, que podemos 

associar com atitudes tomadas por Osorio. 

 

Gráfico 2 – Conhecimento a respeito da participação de Osorio na Guerra do Paraguai  

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

Os resultados propõem que os futuros oficiais de cavalaria possuem um ótimo 

conhecimento a respeito da participação de Osorio na Guerra do Paraguai.  

Sobre a questão dos futuros cavalarianos se sentirem influenciados pelas atitudes de 

Osorio, vemos a seguir que a totalidade dos cadetes sentem-se influenciados ao responderem 

“sim” na questão. 

 

Gráfico 3 – O papel de líder representado por Osorio influencia atitudes  

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 
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Conclui-se então que o interesse pela vida do patrono e assim, o papel relevante de 

Osorio na história da cavalaria influencia os cadetes no reflexo de suas atitudes. 

Na Academia Militar das Agulhas Negras a carga horária é voltada em sua grande 

maioria, nas matérias de técnica militares, não esgotando totalmente os assuntos sobre o 

patrono Manoel Luis Osorio. 

 

Gráfico 4 – Necessidade de mais aulas sobre a vida e obra de Osorio 

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

De acordo com a resposta, obtemos o resultado idêntico ao da pergunta anterior. 

Temos em consideração então, que o conhecimento dos futuros cavalarianos e o reflexo das 

atitudes de Osorio em seu dia a dia, são os mesmos aos níveis de instruções e carga horária de 

aprendizado sobre a vida do patrono. Vale ressaltar que os cadetes acham importante 

conhecer melhor seu patrono e demandam maior disponibilidade de estudo. 

No que se refere aos atributos cavalarianos o questionamento de maior valor para o 

embasamento do trabalho tem como questão: “Você adquiriu atributos cavalarianos com a 

convivência na arma, ou já tinha valores os quais eram compatíveis?”. 
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Gráfico 5 – Adquiriu atributos cavalarianos ou já tinha valores  

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

Como resposta ao questionário, obtemos que a maioria dos cadetes votou que “sim, já 

possuía valores”, evidenciando que atributos intrínsecos, enraizados nos valores do futuro 

cavalariano, fazem por meio natural já simpatizar com a arma de cavalaria e a escolha é um 

firmamento desse perfil profissiográfico. 

A respeito do questionamento sobre a atitude de Osorio frente as suas tropas, quando 

foi atingido por um balaço de fuzil e mesmo ferido, colocou um pano para estancar o sangue e 

com coragem e bravura não deixou de avançar para o inimigo e muito menos de se afastar de 

sua tropa, 96,9% dos futuros cavalarianos tinham o conhecimento que Osorio não abandonara 

sua tropa, mesmo que ferido, numa situação de risco grave de sua saúde. Porém, percebe-se 

que entorno de 3% achariam que ele tomaria uma postura não condizente com a de um 

cavalariano nato. Associamos esse episódio com o conhecimento a respeito da participação de 

Osorio na Guerra do Paraguai, afirmando que os cadetes possuem conhecimento aprofundado 

das atitudes de Osorio em uma fase da Batalha do Avaí.  
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Gráfico 6 – Atitude de Osorio frente às tropas quando atingido por balaço de fuzil 

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

Gráfico 7 - Os valores mais destacados de Manoel Luis Osorio 

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

Em reposta ao questionário: “Quais são os valores mais destacados de Manoel Luis 

Osorio?”, 47 cadetes responderam “Liderança” como o valor mais destacado. As questões da 

pesquisa feitas anteriormente conseguiram afirmar que os jovens cadetes estão alinhados com 

as atitudes daquela época de Osorio. Com isso o valor “Coragem”, escolhido pela maioria, são 

seus próprios atributos que se destacam, personificado em Marechal Osorio. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa apresentou, de forma resumida, a vida de Manoel Luis Osorio. As batalhas 

em que comandou as tropas brasileiras e conflitos em que participou ativamente enquanto 

jovem. 

Durante sua vida, Osorio tomou diversas atitudes as quais exigiram valores morais. 

Esses valores foram captados e utilizados para a avaliação dos cadetes de cavalaria da 

AMAN, os quais são a finalidade do nosso trabalho. As NIECE, Normas Internas para 

Elaboração do Conceito Escolar, serviram como base para quantificar nossa pesquisa de 

campo e determinar de acordo com os resultados apresentados pelo futuro cavalariano seu 

comportamento e suas atitudes. Com o resultado apresentado, verificar se os cadetes se 

mantinham alinhados com as atitudes de Osorio naquela época.  

Fruto da análise dos dados obtidos na pesquisa realizada, percebe-se que os futuros 

cavalarianos têm um bom conhecimento sobre a história de seu patrono e que eles apresentam 

um ótimo conhecimento sobre sua atuação na Guerra do Paraguai. Com isso, conclui-se que 

os cadetes de cavalaria entendem a importância de Osorio como um estrategista e líder no 

conflito. 

Outro questionamento foi se a influência de Osorio tem reflexo nas atitudes dos 

cavalarianos. Com o resultado de 92,2% do total das respostas, concluímos que: “sim, Osorio 

tem reflexo nas atitudes dos jovens cavalarianos”. Na questão seguinte foi perguntado se há 

necessidade de mais instruções a respeito do patrono, “sim, há necessidade”. Os dados 

apresentaram o mesmo resultado para as duas questões com 92,2%. Concluímos sobre essas 

duas questões que, o tempo disponibilizado para cadetes para o estudo sobre seu patrono e as 

instruções ministradas para os mesmos, são em tese o quanto são influenciados por Osorio. A 

partir da pesquisa relatamos que os jovens demandam saber mais pelo seu patrono. 

A questão de maior valor para o trabalho foi se os atributos cavalarianos eram 

adquiridos com a convivência na arma, ou se o cadete já possuía valores, os quais o jovem se 

identificava com a arma e optava pela cavalaria. Obtemos que a maioria dos cadetes votou 

que já possuía valores, com 54,7%. Fica evidente então, na maioria dos casos, que os valores 

do futuro cavalariano já são naturalmente voltados para atitudes que se equiparam com a de 

Marechal Osorio daquela época. Segue então a mesma linha de ação de seu patrono, que 

naturalmente possuía liderança em suas atitudes. Portanto o perfil profissiográfico do cadete 

simpatiza com a arma de cavalaria. 
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O exemplo de atitude de um verdadeiro cavalariano ao demonstrar coragem quando 

mesmo após ser ferido com um tiro em seu maxilar, continuou a batalha. Por fim, os valores 

mais destacados de Manoel Luis Osorio no decorrer de sua vida, em especial nos conflitos em 

que estava presente, são: “Liderança e Coragem”, foram os atributos unânimes respondidos 

pelos futuros cavalarianos. Porém o atributo que mais se destaca é a “Liderança”, com 73,4%. 

Buscando uma análise mais profunda da questão anterior pode se constatar que 

realmente Osorio externa a liderança nessas situações, o qual é necessário um indivíduo que 

coloque ordem em meio ao caos da guerra. Nem sempre sua estratégia era a melhor opção em 

batalha, mas por ser exemplo em campo e um grande líder, avançava com seus homens e 

nenhum o abandonava ou o deixava em campo de batalha sozinho. Partindo desse exemplo 

temos que a liderança, são os próprios atributos dos futuros cavalarianos personificados em 

Marechal Osorio. 

Para os jovens cavalarianos entende-se que já são predispostos a terem valores 

intrínsecos, os quais os remetem a ser de cavalaria, de forma natural. De acordo com a 

pesquisa e melhor desempenho durante suas funções, devem deixar o valor “liderança” aflorar 

para cumprir qualquer tipo de missão, não sendo a dificuldade um obstáculo, também; através 

do exemplo de Osorio, ser referencia para seus subordinados, para que cumpram ordens. Vale 

ressaltar que os subordinados se espelham no jovem oficial de cavalaria, conforme suas 

atitudes demonstrem liderança. Também deve, além de demonstrar os valores acima, estar 

acompanhando a informação e a tecnologia, de modo que não tome decisões antiquadas, 

tendo em vista que a cavaria já se modernizou e continua evoluindo conforme os anos. 

Conclui-se que Manoel Luis Osorio segue sendo um dos maiores exemplos de 

liderança para o Exército em geral, influenciando particularmente os cavalarianos em suas 

atitudes e valores, estando ele oficial ou em formação. Evidencia-se que o patrono e suas 

atitudes servem como base para a formação hoje, sendo esses ensinamentos retransmitidos 

durante gerações de cavalarianos. 
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