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RESUMO

OS RITOS E TRADIÇÕES DO CURSO DE INFANTARIA DA ACADEMIA

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS E SUAS INFLUÊNCIAS NA ESCOLHA DA

ARMA

AUTOR: Allison de Albuquerque Moura

ORIENTADOR: 1º Ten. Gutemberg Pires de Almeida

Este trabalho consiste no estudo dos significados de “ritos e tradições”, e da análise dos

que são cultuados e reproduzidos pelo Curso de Infantaria da AMAN e sua correlação com os

Cadetes recém-chegados no segundo ano. O trabalho teve como objetivo principal analisar e

dissertar sobre a influência que estes costumes têm para a escolha da arma de Infantaria pelo

Cadete. O método adotado foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de levantamento na forma

de questionário, as quais obtiveram dados estatísticos sobre a opinião dos atuais Cadetes de

Infantaria da Academia, baseando-se em suas próprias experiências e vivências. O resultado

decorrente deste estudo constatou que a maioria dos Cadetes compartilham do pensamento de

que  a  presença  destas  tradicionalidades  atraem  aqueles  que  se  identificam  e  gostam das

atividades  da  Arma.  Os  dados  foram analisados  de  forma  quantitativa,  sendo  levado  em

consideração todas as respostas. Como conclusão de toda a pesquisa foi verificado que os

“ritos e tradições” da Infantaria tem moderada influência na escolha da arma dos Cadetes

mais modernos.

Palavras-chave: Infantaria, AMAN, Cadete, Ritos e Tradições.



ABSTRACT

THE RITES AND TRADITIONS OF THE INFANTRY COURSE OF THE

BRASILIAN MILITARY ACADEMY AND IT’S INFLUENCE IN THE CHOICE OF

BRANCHES

AUTHOR: Allison de Albuquerque Moura

ADVISOR: 1º Ten  Gutemberg Pires de Almeida

This work consists in the study of the meanings of “rites and traditions”, and of the

analysis of these who are worshiped and reproduced by the AMAN’s Infantry Course and it’s

correlation with the newly arrived Cadets of the second year. The main objective of the work

was to analyze and discuss the influence that these customs have on the choice of the Infantry

weapon by the Cadet. The method adopted was the bibliographical research and a data survey

research, which obtained statistical data of the opinion of the current Infantry cadets of the

Academy, based on their own life experiences. The result of this study found that most cadets

share  the  thought  that  the  presence  of  these  traditionalities  attracts  those  who  identify

themselves with and enjoy the activities of the Branch. Data were analyzed quantitatively,

taking into account all responses. At the conclusion of the research it was verified that the

rites and traditions of the Course have moderate influence in the choice of branches of the

cadets.

Key words: Infantry. AMAN. Cadets. Rites. Traditions.
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1. INTRODUÇÃO

O Exército Brasileiro é uma Instituição conhecida pelo seu culto aos heróis do

passado, e por isso mantém viva até hoje algumas tradições, como forma de reafirmar

os valores tão caros à manutenção de seus pilares: a Hierarquia e a Disciplina. 
Na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), observa-se na prática que

esse costume também é levado adiante por seus membros, por meio de ritos próprios

que se repetem anualmente. 

A  AMAN,  recebe  a  cada  ano  cerca  de  400  jovens  de  todo  o  país  e
representantes de Nações amigas, onde permeia a gama de indivíduos de
personalidades  e  culturas  diversificadas.  “Cada  um  desses  jovens  se
voluntaria a tomar parte no curso e ingressar na Instituição, trazendo sua
história de vida e seus anseios ao encontro de uma proposta que abarca toda
a vida e busca criar uma identidade diferenciada: Militar” (CASTRO, Celso
-1990).

Trata-se  do  único  Estabelecimento  de  Ensino  Superior  responsável  pela

formação dos Oficiais Combatentes de carreira das Armas: de Infantaria; Cavalaria;

Artilharia; Engenharia e Comunicações; do quadro de Material Bélico e Serviço de

Intendência do Exército  Brasileiro (EB),  sua grade curricular  inclui  disciplinas nas

áreas  de Ciências  Militares,  Exatas  e Humanas.  Ao final  do curso,  o  concluinte  é

declarado Aspirante a Oficial e recebe o diploma de Bacharel em Ciências Militares. 
Segundo a Proposta Pedagógica da AMAN, suas pretensões vão muito além do

que usualmente se imagina para uma Instituição Escolar: 

A  AMAN,  na  execução  do  processos  ensino-aprendizagem  que  lhe  é
própria,  propõe-se:  a  ensinar  o  que  é  ser  soldado,  homem  e
cidadão; preservar e cultuar os valores militares; fortalecer o sentimento e a
convicção patriótica de todos os seus integrantes e consolidar o amor e o
compromisso de todos os seus componentes com o Exército. (EXÉRCITO
BRASILEIRO,  2008)  Valores  militares  que  este  trabalho  se  detém.
 Visando ressaltar o que esses “ritos e tradições” evocam aos Cadetes que
escolhem a “Rainha das armas”: a Infantaria.

Sendo a mais antiga arma do Exército e dotada dos maiores efetivos, a Infantaria

compreende o conjunto das tropas particulamente aptas para realizar o combate a pé,

ainda que utilizando-se de meios de transporte terrestres, aéreos ou aquáticos para o

seu deslocamento. É, por excelência, a arma do combate aproximado, apta a operar em

qualquer tipo de terreno e sob quaisquer condições de tempo e visibilidade. Partindo

deste  princípio,  cabe  ao  combatente  de  Infantaria  estar  sempre  em  alto  nível  de

preparo, quer seja fisicamente ou psicologicamente.
Os  ritos  e  tradições  inerentes  a  Infantaria,  surgiram  para  reforçar  essas

características, assim, é oportuno problematizar a questão: Qual a relação entre “os
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ritos e tradições” da Infantaria sob a escolha da Arma pelos mais novos Cadetes de

Caxias, ao concluírem o Curso Básico da Academia? Pois os mesmos estão cientes das

dificuldades que deverão ser conquistadas durante o percurso acadêmico final.
Esta pesquisa se justifica para se ter um melhor embasamento contextual dos

motivos  que  induzem  os  jovens  “sangue-novos”  a  optarem  por  essa  escolha,

corroborando assim com a percepção de uma possível alteração ou a não existência de

determinadas tradições.
A pesquisa se inicia com a conceituação dos termos Ritos e Tradições, buscando

compreender o que os tornam sinônimos ou termos antagônicos entre si; num segundo

momento,  de forma sucinta,  será descrito  como ocorrem algumas das tradições do

Curso  de  Infantaria,  como:  Culto  ao  Brigadeiro  Sampaio  e  ao  dia  da  Infantaria;

entrada na Arma; entrega da touca Manda-brasa, entre outros. Em um outro tópico

poderá ser constatado que o EB, mesmo sendo uma instituição de valores fixos como

patriotismo, civismo, amor à profissão, entre outros, também está aberto a mudanças,

como é o caso da presença  das mulheres  no corpo discentes  atualmente.  Por fim,

objetivando  compreender  a  escolha  dos  novos  Infantes,  buscou-se  por  meio  do

Método  de  Pesquisa  de  Campo,  em  forma  de  questionário, colocar  de  forma

quantitativa (gráficos, tabelas) e conclusiva, as motivações pertinentes a este grupo de

estudo.

1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo geral

Dissertar  sobre  os  principais  “Ritos  e  Tradições”  do  Curso  de  Infantaria  da

AMAN, evidenciando os fatores mais observados pelos Cadetes mais modernos que

os incentivaram a fazerem parte da Arma. 
1.1.2 Objetivos específicos

Dissertar sobre o significado de Ritos e de Tradições, assim como evidenciar

suas diferenças;
Apresentar  algumas  das  cerimônias  e  tradições  pertencentes  ao  Curso  de

Infantaria da AMAN;
Apresentar uma possível explicação sobre as modificações destes costumes ao

passar dos anos; e
Evidenciar  os  valores  e  características  que  mais  enaltece  a  Infantaria,  e

consequentemente que mais influenciam os novos integrantes da Arma.

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
A pesquisa realizada teve como tema central a motivação que leva os Cadetes

recém-egressos do Curso Básico a optarem pela Arma de Infantaria,  porém por se

tratar de uma área de estudo onde não há registros bibliográficos  precisos sobre o
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assunto, buscou-se então ter por base as definições gramaticais e literárias sobre os

termos: Ritos e Tradições; e então, de acordo com as experiências vividas pelo autor e

pela observação do meio em que se encontra, correlacioná-las ao curso de Infantaria

da AMAN durante o corrente ano.
2.1 Ritos e Tradições 

 Os termos em questão (RITOS e TRADIÇÕES), encontram-se no cotidiano

muitas  vezes  com  significados  distintos  de  senso  comum  ou  que  mudaram  de

definição ao longo da história (Teologia). A definição de cada um deles, acaba usando

o outro para se completar de forma que os conteúdos se entrelaçam.  
Então, vejamos o que pode ser semelhante entre eles e o que os diferenciam

conceitualmente:
2.1.1 Ritos

A palavra RITO origina-se do termo latim “ritu”. Trata-se de um conjunto de

atividades organizadas, no qual as pessoas se expressam por meio de gestos, símbolos,

linguagem e comportamento,  transmitindo um sentido coerente ao ritual.  O caráter

comunicativo  do  rito  é  de  extrema  importância,  pois  não  é  qualquer  atividade

padronizada que constitui um rito. Assim, no sentido mais geral, é uma sucessão de

palavras e atos que, repetida, compõe uma cerimônia (religiosa ou civil). Apesar de

seguir um padrão, o rito não é mecanizado, pois pode atualizar um mito*, mantendo

ensinamentos ancestrais e sagrados. Eles são essencialmente simbólicos. 

É importante ressaltar neste momento que o rito não pode ser confundido
com MITO. O rito expressa um mito, encarnando-o. O mito é o coração do
rito, sua estrutura significativa. Rito e mito são duas faces de uma mesma
realidade, essencialmente humana. (CREMA, Roberto, MITOS E RITOS:
breve resenha)

O mito é, essencialmente, transdisciplinar. A sua compreensão justa faz apelo a

todas as quatro funções psíquicas, pesquisadas por Jung: o pensamento, o sentimento,

a sensação e a intuição. 
Um ritual é uma organização de símbolos mitológicos; e participando do
drama do rito, o homem é colocado diretamente em contato com eles, não
como relatos verbais de eventos históricos, sejam eles passados, presentes
ou ainda por vir, mas como revelações, aqui e agora, daquilo que sempre
foi e sempre será. Como afirma Campbell (16)

 Nem toda cerimônia automatizada pode ser caracterizada como rito;  o rito

comunica algo; é para isto que ele serve.
Exemplos de ritos: • Religiosos: mistura com a liturgia: rito romano e bizantino.
                               • Seculares: formaturas e aniversários. 
                              • Misto: casamento
Ritos de passagem: • Mudança de um estado social para outro;

https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%A3o
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                           • Processo de esvaziamento: o candidato perde o que já tinha,

mas  ainda  não  tem o  que  terá  (Ex.:  Vestibular;  apresentação  de  TCC;  bancas  de

mestrado e doutorado; ritos de passagem de adolescência.)
2.1.2 Tradição

O termo  tradição vem do latim, do verbo “tradere” (traditio, traditionis) que

significa trazer, entregar, transmitir, ensinar. Logo, tradição, no âmbito da etnografia é

a transmissão de fatos culturais de um povo quer de natureza espiritual ou material, ou

ainda, é a transmissão dos costumes de pais para filhos no decorrer dos tempos, ao

sucederem-se as gerações. Sendo assim a eterna vigilância cultural. 
Para  que  algo  se  estabeleça  como  tradição,  são  necessários  vários  anos.

Diferentes  culturas  e  mesmo  diferentes  famílias  que  possuem  tradições  distintas.

Algumas celebrações e festas fazem parte da tradição de uma sociedade e que muitas

vezes  os indivíduos as  seguem sem sequer  pensarem no verdadeiro  significado da

tradição  em  questão.  O  seu  conceito  engloba  a  transmissão  de  comportamentos,

valores, histórias e também de ritos. A tradição, muito embora não seja uma ciência,

está dividida em:
TRADIÇÃO HISTÓRICA: que se destina a transmissão da memória de fatos ou

de vultos notáveis e é preservada de duas importantes formas: através de documentos,

tais  como  cartas,  biografias,  calendários,  anais,  compêndios  e  outras  formas;  bem

como, através de monumentos como restos, vestígios, túmulos, palácios, obras de arte,

brasões, moedas e outros.
TRADIÇÃO  POPULAR:  destina-se  ao  registro  dos  fatos  culturais  que  são

preservados pela oralidade ou mesmo pela aceitação coletiva.
A  tradição  e  sua  presença  na  sociedade  baseia-se  em  dois  pressupostos

antropológicos:  a)  as  pessoas  são mortais;  b)  a  necessidade  de haver  um nexo de

conhecimento entre as gerações. Os aspectos específicos da tradição devem ser vistos

em seus contextos próprios: tradição cultural,  tradição religiosa,  tradição familiar  e

outras  formas  de  perenizar  conceitos,  experiências  e  práticas  entre  as  gerações.  A

tradição  toma  feições  peculiares  em  cada  crença.  (Ensino  religioso-serafim

jonas.blogspot.com/2015)
Durkheim via a sociedade como expressão da solidariedade praticada entre os

indivíduos.  Para  ele  a  consciência  coletiva  seria  a  responsável  pela  formação  dos

valores morais que passam a exercer pressão sobre os homens nos momentos de suas

escolhas.  Essa  consciência  coletiva  diria  respeito  aos  valores  do  grupo  a  que  o

indivíduo pertence, sendo transmitida entre as gerações pela educação e conformando-

se em fator fundamental para a vida social. A consciência coletiva pode; portanto, ser
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variável e determinante da intensidade da coesão do grupo. Para o grupo formado por

militares,  encarando-os  como  sendo  uma  sociedade  em  particular,  existe  uma

consciência coletiva e certos valores, ditos militares que são compartilhados.
2.1.3 Ritos e/ou Tradições

Os brasileiros são um povo racialmente miscigenado. A diversidade cultural

refere-se aos diferentes  costumes de uma sociedade,  entre  os quais  podemos citar:

vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos.
Como forma de permear uma diferença, mesmo que sutil, entre rito e tradição,

vale  ressaltar  a  definição  dos  ritos  de  passagem que são celebrações  que  marcam

mudanças de ”status” de uma pessoa no seio de sua comunidade, podendo ter caráter

social, comunitário ou religioso. São aqueles que marcam momentos importantes na

vida das pessoas, sendo os mais comuns ligados a nascimentos, mortes, casamentos e

formaturas. 
Enquanto  que  a  tradição  é  definida  como  processo  de  manter-se  viva  as

“heranças” culturais de geração para geração da sociedade inerente ao indivíduo.
É  dentro  deste  pilar  que  percebemos  a  sutileza  da  diferença  entre  rito  e

tradição, porém, ressalta-se que isto ocorre apenas como conceituação, pois ambas se

completam e se fundem quando se trata da sua aplicação na realidade humana.
Portanto,  tradição  e  rito  são  o  perpetuar  de  um  costume  pelas  gerações

objetivando passá-los e torná-los a base de formação de um país, comunidade, cidade,

grupo ou mesmo família.

3. TRADIÇÕES DO CURSO DE INFANTARIA DA AMAN

A  intenção  dessa  pesquisa  não  é  relatar  tudo  o  que  acontece  nem  como

funciona  cada  uma  das  tradições  citadas,  até  porque  a  mística  e  a  incerteza  que

rodeiam esses eventos fazem parte da sua essência, abrilhantando ainda mais esses

costumes e ao mesmo tempo incitam a curiosidade de quem almeja ou pensa em fazer

parte da Arma de Infantaria.

3.1 O culto ao Brigadeiro Sampaio e ao Dia da Infantaria

A exaltação dos feitos de seu patrono não é algo específico  da Rainha das

Armas, já que todos os cursos da Academia se espelham em seus respectivos patronos,

incluindo no próprio Duque de Caxias; entretanto a obstinação, tenacidade e liderança

que caracterizavam tanto a personalidade de Sampaio, quando em vida, demonstraram

bastante o espírito de um Infante.
Antônio  de Sampaio  nasceu na Fazenda Vitor,  em Tamboril  no interior  do

Ceará, em 24 de maio de 1810. Alistou-se voluntariamente aos 20 anos no então 22°

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
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Batalhão  de  Caçadores  como  Alferes.  Alcançou  o  posto  de  Furriel  rapidamente,

quando teve seu batismo de fogo na Batalha de Icó.
“Em 4 de abril de 1832 recebeu seu batismo de fogo nas ruas de Icó. Nesta

ocasião, dizem alguns historiadores, o Furriel Sampaio teve a inspirada ideia de armar

seus  soldados,  que  pacificavam índios  rebelados,  com escudos  de  proteção  contra

flechas e lanças. Por esta razão, seria considerado por alguns como um dos precursores

da Infantaria Blindada Brasileira”. (BENTO, Cláudio Moreira, 2010)
Galgou todos os postos de sua carreira por mérito, sendo considerado um herói

nacional por seu célebre comando na maior batalha campal na história da América do

Sul, a Batalha de Tuiuti, onde comandou seus homens na linha de frente, liderando os

demais  pelo exemplo de coragem e patriotismo,  batalha esta que lhe causara os 3

ferimentos que viriam a ser fatais.
Por este e mais outros feitos, em 1928 os alunos da turma de Aspirantes da

Escola  Militar  de  Realengo,  por  indicação  do  1°  Tenente  Humberto  de  Alencar

Castello Branco aclamaram-no Patrono do Curso de Infantaria da referida Escola e

então, em 1962, fora consagrado Patrono da Infantaria do Exército Brasileiro.

Figura 1 – “Visitação dos Cadetes de Infantaria à Fazenda Vitor”

Fonte: Acervo particular (2019)

Os valores cultuados pelo Brigadeiro Antônio de Sampaio desde aquela época

continuam  vivos  até  hoje,  passados  de  geração  em  geração  para  os  mais  novos

Infantes, sendo comemorado na data de seu nascimento o dia da Infantaria.
As  comemorações  na  AMAN  não  se  limitam  a  um  dia  apenas,  sendo

comemorada  toda  a  semana  da  Infantaria.  Durante  estes  dias,  são  realizadas

formaturas  enaltecendo a sua biografia e seus feitos históricos,  além da tradicional

corrida da Infantaria, que não é exclusiva para os Infantes, sendo aberta inclusive ao
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público civil. Nessa corrida, aqueles que desejarem podem se inscrever para concorrer

a prêmios, de acordo com sua classificação na faixa etária, ou simplesmente praticar

uma atividade física ao mesmo tempo que confraternizam com os demais corredores.
No  fim  de  semana,  é  realizada  a  Formatura  de  Compromisso  dos  Novos

Infantes, onde os Cadetes do segundo ano recebem seus diplomas de Infantes e juntos

aos seus familiares, assistem uma palestra organizada pelos Cadetes mais antigos de

Infantaria sobre a sua Arma.
As comemorações são coroadas então pelo Baile da Rainha, um dos bailes de

maior  vulto  da  Academia,  principalmente  por  causa  da  quantidade  de  Infantes  na

AMAN. No baile, Infantes de todas as épocas encontram-se para confraternizar com

seus camaradas e com seus convidados.

3.2 Entrada na Arma
A escolha da arma é um dos momentos mais emocionantes para o Cadete na

caserna, pois é a primeira em sua carreira que permanecerá até o seu fim, e por isso é

também um momento de grande ansiedade e nervosismo.
Antes dessa atividade, geralmente realizada logo após a chegada das férias, o

Cadete  tem um longo tempo  para  refletir  qual  será  sua  decisão,  além de  ter  tido

contato com todas as opções em diversas palestras durante o primeiro ano e conversas

com os militares mais antigos. Se esta decisão for em ser um Infante para o resto de

sua vida, sua ansiedade não acaba apenas ao gritar seu nome e curso na frente de todos

da sua turma.
Na saída do local onde fora feita formalmente essa escolha, já ocorre a primeira

recepção pelos Cadetes mais antigos de sua Arma. Em clima de muita comemoração e

vibração, os “Sangues-Novos” são encaminhados para seus mais novos apartamentos

na ala da Infantaria, onde se instalarão e ficarão à espera da próxima atividades de

recepção.
A sequência das ações que envolvem a segunda fase de recepção dos novos

Infantes é, com certeza, o primeiro obstáculo a ser superado pelo Cadete de Infantaria.

Muita  mística  envolve  este  evento,  pois  não  se  sabe  ao  certo  o  que  ocorre;

propositalmente,  pois  apenas  quem  se  propôs  a  superar  seus  medos  e  escolheu

Infantaria, sabendo das dificuldades que estavam por vir têm o direito de guardar para

si os acontecimentos. Com isso, procura-se desenvolver no calouro o sentimento de

superação de seus limites, sentimento este que o acompanhará intimamente ao longo

desses três próximos anos, mas perdurando também até o fim da carreira.
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3.3 Entrega da touca Manda-brasa
Como  representação  da  incerteza  e  volatilidade  das  operações  militares  na

atualidade,  existem os  exercícios  inopinados  para  os  Cadetes,  quando  os  Cadetes

recebem uma missão para ser cumprida no mesmo dia, por isso é bastante cobrada a

prontidão dos mesmos, tendo em vista o pouco tempo para preparações preliminares.

Na  infantaria,  esses  exercícios  são  conhecidos  como  “Manda-Brasas”,  onde  os

Cadetes utilizam suas toucas, próprias deste tipo de exercício.
Elas são adquiridas  em uma cerimônia,  onde os Cadetes  de Infantaria  mais

antigos  saem  de  forma  para  entregar  as  toucas  e,  após  um  breve  momento  de

confraternização,  todos  com  suas  respectivas  toucas,  marcham  unidos  e  cantando

canções exaltando a Infantaria, até chegarem no Conjunto Principal para demonstrar

aos demais Cadetes o espírito vibrante e coeso da Arma.

Figura 3 – Touca Manda-brasa

Fonte: https://www.tocamilitar.com.br/coberturas. Acessado em:29/05/2019.

3.4 Subida do Pico da Pedra Selada
Sendo  utilizado  como  marco  nítido  no  terreno  que  simboliza  o  Norte

Geográfico, o Pico da Pedra Selada,  comumente conhecido como “Galinha-Choca”

representa simbolicamente as dificuldades futuras que terão de ser superadas pelo mais

novo Infante.
Após subirem por algum tempo, chegam ao ponto mais alto do morro, onde é

realizada uma cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional, que somada à vista

ampla  do horizonte,  desperta  no militar  um sentimento  profundo de amor  ao solo

pátrio e a motivação para seguir firme com as consequências de sua escolha.

3.5 Exercícios nos terrenos específicos da Infantaria

Figura 5 – Cerimonial da Prova Aspirante Mega
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Fonte: Acervo pessoal (2019)
A Infantaria  é  bastante  reconhecida  na  Academia  pelos  seus  exercícios  no

terreno, vistos como os exercícios mais difíceis de todas as armas. Neles o militar é

testado quanto ao seu conhecimento técnico e preparo físico, em situações simuladas

que  se  aproximam da  realidade,  porém sem fugir  da  segurança  de  uma  atividade

controlada. São vários os exercícios durante o ano nas mais diversas situações táticas.
A excelente preparação dos Infantes para estas atividades pode ser percebida

claramente  durante  os  estágios  da  Seção de  Instrução Especial,  quando os  Cursos

realizam de forma conjunta, já que todos estão cursando a formação dos militares da

linha bélica do Exército Brasileiro. Por ter mais contato com planejamento de missões

e emissão  de ordens é com os Cadetes  de Infantaria  que os demais  buscam ajuda

quando escalados em funções de Comando ou até mesmo na fase dos planejamentos.

Este fato é de conhecimento de todos do Corpo de Cadetes, incluindo os do primeiro-

ano, o que serve como mais um atrativo.
Os campos que mais se destacam durante a formação do Oficial de Infantaria

são  a  Serra  Negra  ou  Marmita  de  Gelo  e  o  Exercício  de  Desenvolvimento  da

Liderança, conhecido como Prova Aspirante Mega que acontecem respectivamente no

segundo e no terceiro ano. As  primeiras  são  colocadas  juntas  pelas  semelhanças

entre si. Por mais que possuam um itinerário diferente, em ambas o maior objetivo é

ser um longo percurso, com um grande desnível e com todo o material de dotação das

frações,  dentro  de  um  contexto  operacional,  para  que  sejam  revezados  entre  os

militares executantes do exercício. A cooperação e combatividade são os atributos que

mais são testados.
Já a  Prova,  é  o  objetivo  máximo de  todo Infante.  O exercício  planejado e

aplicado pelos próprios Cadetes do 4º ano, para ser executado pelos do 3º ano, sendo

um desafio para ambas as turmas. Para os executantes, é a fonte de maior anseio e

incerteza, pela mística que envolve o exercício, já que desde o primeiro ano é um tabu

até  mesmo  mencionar  o  seu  nome.  Toda  a  Academia  se  volta  para  observar  o

desenrolar dos eventos que precedem a semana da Mega. Para os Planejadores, é um
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verdadeiro  desafio  produzir  todos  os  documentos  necessários  e  realizar  todas  as

medidas preventivas em um exercício de tão grande vulto, ao mesmo tempo em que é

uma excelente prática para uma atividade que na tropa será cotidiana.

4.  MODIFICAÇÕES AO PASSAR DO TEMPO
As Instituições Militares possuem referenciais fixos, fundamentos imutáveis e

universais.  As  manifestações  essenciais  dos  valores  militares  são:  patriotismo;

civismo;  amor  à  profissão;  fé  na  missão  do  Exército;  espírito  de  corpo  e

aprimoramento técnico-profissional. Esses valores influenciam de forma consciente ou

inconsciente o comportamento, e em particular, a conduta pessoal de cada integrante

da Instituição. (VM-10, capítulo 1). 
No entanto,  a sociedade segue constantemente  vivenciando um processo de

mudanças  de  costumes,  transformando  em histórias  aquilo  que  não  se  adequa  ao

presente, ou modificando-as conforme o caso, ao ponto de algo considerado “normal”

é transformado até mesmo em ilegal em algumas décadas, como foi o caso de alguns

entorpecentes e dos cigarros para menores de idade, por exemplo.
No  Exército  Brasileiro,  este  processo  de  mudanças  também  ocorre,  dentro

deste parâmetro podemos citar a presença de mulheres desde 2018 para ensino militar

bélico,  visto  que  a  Instituição  é  uma  parcela  da  sociedade,  integrada  pelas  mais

diversas raças e classes sociais da população brasileira. 
Gírias,  costumes  e  atividades  típicas  da  Arma  de  Infantaria  da  Academia

acabaram  sofrendo  mudanças  por  motivos  diversos,  para  a  adequação  às  novas

gerações e aos novos objetivos da Arma; porém, sem deixar de manter a essência da

grandiosidade da missão do Infante que deve possuir as qualidades necessárias para

adentrar  e permanecer, firme e forte no cumprimento das normas preconizadas; pois

“muitos querem, mas não podem; poucos podem, mas não querem; nós queremos e

podemos… somos de Infantaria”! 

Na Academia, é tradição a Infantaria “fechar primeiro em campo”, isto é,
ser a Arma que mais executa exercícios práticos durante o ano. Por isso o
Infante  é  visto  mais  vezes  do  que  Cadetes  de  outras  Armas  com  o
“uniforme camuflado”, exigido nessas ocasiões, o que lhe vale o apelido de
“homem-planta”.  Também  é  chamado  pelos  outros  Cadetes  de  “verme
rastejante”, porque “Infante gosta de rastejar” e “batata”, porque “é raiz do
solo” (CASTRO, 2004, p. 65).

Para  os  mais  conservadores,  a  tradição  tem  alguma  coisa  de  misterioso  e

transcendente,  que  desencoraja  a  hipótese  de  se  lhe  traçarem  os  contornos  com

precisão. Uma tradição é composta dos seus elementos e das relações que há entre eles

e nestas relações se misturam partes explícitas, implícitas ou nunca definidas. Um dos
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pilares da tradição pode ser o silêncio consistente à volta de certa matéria.  (Velho

Critério, 2015)

5. MOTIVAÇÃO PARA FUTUROS INFANTES

O  espírito  de  vibração  e  a  moral  constantemente  elevada  dos  Cadetes  de

Infantaria  não são despercebidos pelos Cadetes mais  modernos,  que se identificam

com esse entusiasmo e passam a almejar fazer parte deste grupo seleto. 
São nas  atividades  tradicionais  que  os  Infantes  externam ainda  mais  a  sua

vibração, em suas atividades práticas  únicas,  tais  quais a Serra Negra,  Marmita de

Gelo, ou então a prova Aspirante Mega; atividades consideradas “parte da mística da

Infantaria”, obstáculos presentes na carreira do Infante que multiplicam o sentimento

de cumprimento da missão.

A Infantaria deve ser não apenas a Arma que possui os elementos
melhor preparados fisicamente, como também aquela que vibra mais, que
tem maior disposição para fazer as coisas e entusiasmo para cumprir suas
missões.  […]  essas  qualidades  seriam,  como  já  foi  apontado,  uma
decorrência daquilo que é exigido dos Infantes na situação do combate. ”
(CASTRO, 2004, p. 65)

6. REFERENCIAL METODOLÓGICO

6.1 Tipo de pesquisa

A finalidade desta seção é definir os parâmetros e os passos dos procedimentos

utilizados para a análise do problema.
A  pesquisa  apresentou  características  do  tipo:  PESQUISA  DE

LEVANTAMENTO.

Fonseca (2002) aponta que este tipo de pesquisa é utilizado em estudos
exploratórios  e  descritivos,  o  levantamento  pode  ser  de  dois  tipos:
levantamento de uma amostra ou levantamento de uma população (também
designado  censo).  (...)  Entre  as  vantagens  dos  levantamentos,  temos  o
conhecimento direto da realidade, economia e rapidez, e obtenção de dados
agrupados em tabelas que possibilitam uma riqueza na análise estatística.
Os estudos descritivos  são  os  que  mais  se  adéquam aos  levantamentos.
Exemplos são os estudos de opiniões e atitudes (GIL, 2007, p. 52).

Desta  forma  todo  o  embasamento  analítico  ocorreu  de  maneira  satisfatória,

proporcionando respostas relevantes para atender os objetivos traçados inicialmente,

por meio da interrogação indireta cujo comportamento se desejava conhecer.

6.2 Limitações da pesquisa
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 Uma das dificuldades que mais se destacou neste trabalho foi adquirir fontes de

referências  catalogadas,  o  que  levaria  a  um  melhor  contraste  e  análise  entre  as

informações  coletadas  na pesquisa de campo que por sua vez teve seus percalços;

porém esperadas, uma vez que se tratou de obter respostas de questionário, ao qual

sempre há um certo receio, mesmo sendo de maneira anônima.
O tema em questão ainda é muito incipiente e subjetivo, passivo de uma maior

exploração objetivando um melhor entendimento dos ritos e tradições da Infantaria.

6.3 Coleta de dados

Para a obtenção do material a ser analisado, foi confeccionada   uma pesquisa

de  levantamento de dados por meio de um questionário onde se utilizou a ferramenta

da  plataforma  “Google  Forms”,  na  qual  foi  possível  os  participantes  interagirem

respondendo, com seus aparelhos celulares via internet; até o momento em que o autor

decidisse encerrar o preenchimento do mesmo, ao se obter um número significativo de

participantes em relação ao universo em questão.

6.4 Tratamento de dados

Para efeito da análise de dados, utilizou-se uma forma de tratamento qualitativa

(definições  textuais)  e  quantitativa  (questionário),  isto  é,  buscou-se compreender  o

significado dos aspectos ligados aos “ritos e tradições” da Infantaria que poderiam

estar relacionados com as escolhas que se manifestam nos Cadetes do Curso Básico da

AMAN.

7. ANÁLISE DE DADOS: Questionário

Para se atingir  os objetivos desta pesquisa os participantes se submeteram a

responder  um questionário  de  5 (cinco)  perguntas  objetivas  (apêndice  A).  Nele  se

buscou identificar  o  objetivo  deste  trabalho,  que consiste  em analisar  o  quanto as

tradições e ritos do Curso de Infantaria da AMAN influenciam na escolha desta Arma

pelos Cadetes do segundo ano. Assim que os dados foram catalogados iniciou-se sua

avaliação  percentual  e  metodológica,  visto que este  tipo  de  processo permite  uma

análise imediata. 
 O questionário foi respondido por 105 (cento e cinco) Cadetes, sendo eles do

segundo, terceiro e quarto ano do curso de Infantaria do ano vigente. Onde foi possível

obter  relevantes  dados  para  o  desenvolvimento  da  pesquisa.  Em  seguida,  foram

considerados,  com  o  detalhamento  mínimo  necessário  e  suficiente,  os  resultados

obtidos.



24

Iniciaremos então a apresentação dos gráficos, mostrando as porcentagens de

indivíduos  que  se  enquadraram  em  cada  grau  de  concordância  com  a  situação

abordada.
 

7.1 Análise e interpretação dos resultados

 Nesta etapa foi realizada uma descrição de todos os resultados, desde os mais

expressivos até os de menor valor percentual, em cada uma das questões levantadas.

Gráfico 1: Resultado do questionário aplicado
1) A manutenção das tradições e ritos são importantes para a escolha da arma pelo

sangue-novo de Infantaria?

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019

Observa-se  neste  primeiro  gráfico  que  a  maioria  (76.3%)  dos  participantes

concordaram  plenamente  com  a  manutenção  das  tradições  e  ritos  como  forma

preponderante na escolha da Arma. Este percentual se eleva a um patamar de quase

totalidade  (92,1%),  se  considerarmos  que  a  concordância  parcial  (15,8%)  também

contribui para afirmação da questão. 

Gráfico 2: Resultado do questionário aplicado
2)  Algumas  tradições  necessitam  passar  por  alterações  ou  até  mesmo  deixarem  de

acontecer por causa da mudança dos costumes da sociedade com o passar do tempo?
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Fonte: Elaborada pelo autor, 2019

Constata-se neste gráfico um equilíbrio nas opiniões dos participantes,  onde

31,6% entendem que existe a necessidade de mudanças, ou melhor, adequações nos

costumes para atender as novas tendências de uma sociedade eclética que todo ano se

renova na Academia. 
Já  para  os  36,8%  que  concordaram  parcialmente,  juntamente  com  os  que

discordam parcialmente (13,2%) e por fim,  os 15,8% que discordaram, totalizando

65,8% dos participantes, percebe-se existir uma resistência para alterar as tradições e

atividades  a  tempos  consagradas  por  turmas  anteriores,  que  acreditam  que  tais

atividades reforçam o espírito de corpo e vibração inerentes a Arma, independente das

constantes alterações que ocorrem na sociedade.

Gráfico 3: Resultado do questionário aplicado
3) Algumas tradições acabaram sendo extintas naturalmente por não mais condizer com

a atualidade, independente da opinião dos próprios infantes, já que a Academia é uma 

parcela da sociedade?

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019

Neste  terceiro  gráfico,  vê-se  que  um  considerável  número  de  cadetes  (38,8%)

acrescido  aos  32,8% que concordam parcialmente,  acreditam que as  tradições  que  foram
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extintas no decorrer dos anos, são frutos da evolução da sociedade da qual a Academia faz

parte como uma Instituição de ensino tradicional, mas que está atenta às novas tendências

comportamentais e dos novos conceitos pedagógicos. 
Para exemplificar essa problematização, pode-se citar o trote tão comumente usados e

divulgados antigamente. Ele era visto como algo normal, inclusive não só para a Infantaria,

mas também para toda a Academia, como instrumento que acrescentava na formação moral

do indivíduo e integração entre as turmas; entretanto, é sabido que este comportamento não é

mais aceito nos tempos atuais. Situações desagradáveis e acidentes poderiam acontecer pelo

desvio da finalidade destes atos e por isso esta tradição fora justificavelmente extinta, o que se

leva  a  crer  ser  este  um dos  possíveis  motivos  que  fizeram 16,4% discordarem,  ou  seja,

independente dos tempos atuais.

Gráfico 4: Resultado do questionário aplicado
4) Na verdade, não é só apenas as cerimônias e atividades em si que incitam a vontade de

pertencer  à  Arma  de  Infantaria,  mas  sim  a  vibração  e  postura  dos  Infantes  que

participam delas.
 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019

Percebe-se neste gráfico que a grande maioria (65,7%) dos Cadetes concordam

totalmente com a afirmação de que a tradição dos Infantes serem os mais vibrantes

têm uma influência maior do que as atividades em si, já que os mais modernos se

imaginam fazendo parte deste meio.
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Ainda assim, 10,4% creem que as atividades ainda são mais relevantes e 1,9%

não possuem opinião sobre o tema.

Gráfico 5: Resultado do questionário aplicado
5) Qual dessas tradições do Curso mais lhe influenciou a ser de Infantaria?

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019

Comparando com o gráfico 4, podemos perceber que a tradição de ser a Arma

mais vibrante e do espírito da Arma, são mais observadas como atrativo aos novos

Infantes  do  que  as  tradições  mais  concretas,  como as  formaturas  ou  as  atividades

realizadas; com 64.2% de concordantes. Em seguida, escolhido por 22.4% dos Cadetes

que participaram do questionário, os exercícios no terreno como a Prova Aspirante

Mega (mencionada no questionário apenas por “Prova”, por ser comumente referida

dessa  forma  pelos  Infantes),  a  Serra  Negra  e  os  Manda-brasas;  por  exemplo,  que

também foram citados anteriormente neste trabalho.
As  cerimônias  e  formaturas  representadas  pelas  comemorações  do  dia  da

Infantaria, pela formatura de entrega dos certificados dos novos Infantes, entre outros

ganham 10.4% das escolhas; por fim, 3% escolheram o culto ao Brigadeiro Sampaio

como motivo principal de atualmente serem de Infantaria.
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Tabela 1 – Análise do maior percentual de resposta da 1ª a 4ª questão.

Tipo 
de 

resposta

Percentual (%) 
das respostas
por questão

      Maiores 
    resultados 
         (%)

1ª 2ª 3ª 4ª

1 - Concordo plenamente 76,3 31,6 38,8 65,7 76,3

2- Concordo parcialmente 15,8 36,8 32,8 22,4 36,8

3 – Não tenho opinião 5,3 2,6 1,6 0 5,3

4 – Discordo parcialmente 0 15,8 10,4 1,5 15,8

5- Discordo 2,6 13,2 16,4 16,4 16,4

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019

Diante desta tabela podemos observar que os resultados obtidos foram relativos

a “concordância plena” nas questões propostas, o que remete a constatar que o fator

determinante para a escolha da Arma de Infantaria deve-se potencialmente ao culto

dos  ritos  e  tradições  característicos  da  Infantaria  para  os  mais  novos  Cadetes  de

Infantaria.

CONCLUSÃO

Através da análise geral dos resultados levantados por esta pesquisa, é

possível  concluir  que  corrobora  a  hipótese  inicialmente  levantada  por  este  autor,

objetivo geral do trabalho, onde foi suposto que as “tradições e ritos” presentes no

curso de Infantaria da AMAN influenciavam os Cadetes na escolha da Rainha das

Armas.
Observou-se durante a coleta e análise dos dados, que a maioria dos

participantes  ao  responderem  o  questionário  compartilhavam  da  opinião  do  autor

sobre o tema, uma vez que fazem parte do mesmo universo, passando por experiências

semelhantes.  Confirmando a seguinte afirmação (CAPURRO e HJORLAND, 2007,
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p.174): “Não é a informação compartilhada, mas a interpretação compartilhada, que

mantém as pessoas unidas. ” 
Após a definição de quais significados de “rito ” e “tradição” seriam

considerados para a realização deste trabalho, os objetivos específicos foram melhor

definidos e apresentados então pelo ponto de vista do autor, que foi confirmada pela

análise do levantamento realizado.
As  tradições  são  definitivamente  importantes  para  a  Infantaria,

especialmente as imateriais, como os valores característicos do Infante, que atraem os

olhares daqueles que se identificam com eles, ou então daqueles que desejam para si

estas características, passando sempre adiante a cada ciclo de novas turmas.

Nada mudou! ” Esta frase ecoa muito frequentemente nos corredores da
AMAN  em  resposta  aos  jovens  estudantes  que  perguntam  sobre  o
significado de procedimentos que lhes parecem estranhos e muitas vezes,
sem sentido. O discurso dos mais antigos aponta para a pretensa eternidade
da  rotina  e  do  fazer  militar  e  revela  o  desejo  de  perpetuar  as  práticas
cotidianas da Instituição, numa sequência lógica onde as coisas deveriam se
repetir porque supostamente “sempre foram assim e sempre serão assim”
(Hummel, 2011, p. 9). 

Entretanto,  nem mesmo uma tradição pode ser imutável,  visto que a

sociedade  sofre  mudanças  constantemente,  e  o  meio  militar  não  é  exceção.

Recentemente adentrou aos portões da AMAN a primeira turma de mulheres da linha

militar  bélica,  quebrando  paradigmas  antigos,  e  provando o  que  fora  comprovado

durante as pesquisas realizadas.
Um tema de grande interesse que não foi abordado nesta pesquisa, mas

que está  intimamente relacionado com os assuntos apresentados é a exploração de

tradições antigas que sofreram alterações ou que deixaram de existir,  e os motivos

para  tal.  Esse  tema  merece  um  estudo  aprofundado,  pela  escassez  de  uma

documentação mais detalhada,  dependendo de entrevistas,  o que possivelmente não

seria  suficiente  porque  este  assunto  poderia  remeter  a  dados  incorretos,  devido  à

escassez de provas físicas.
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APÊNDICE

Questionário  apresentado  aos  discentes  (2º,  3º  e  4º  ano)  do  Curso  de  Infantaria  da

AMAN, 2019.

1 A manutenção das tradições e ritos são importantes para a escolha da arma pelo sangue-

novo de Infantaria?

 Concordo plenamente

 Concordo parcialmente
 Não tenho opinião
 Discordo parcialmente
 Discordo

2- Algumas tradições necessitam passar por alterações ou até mesmo deixarem de acontecer

por causa da mudança dos costumes da sociedade com o passar do tempo?
Concordo plenamente

 Concordo parcialmente
 Não tenho opinião
 Discordo parcialmente
 Discordo

3- Algumas tradições acabaram sendo extintas naturalmente por não mais condizer com a

atualidade, independente da opinião dos próprios infantes, já que a Academia é uma parcela

da sociedade?

 Concordo plenamente

 Concordo parcialmente
 Não tenho opinião
 Discordo parcialmente
 Discordo

4- Na verdade, não é só apenas as cerimônias e atividades em si que incitam a vontade de

pertencer à Arma de Infantaria, mas sim a vibração e postura dos Infantes que participam

delas?
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 Concordo plenamente

 Concordo parcialmente
 Não tenho opinião
 Discordo parcialmente
 Discordo

5- Qual dessas tradições do Curso mais lhe influenciou a ser de Infantaria?

 Culto ao Brigadeiro Sampaio

 A vibração e o espírito da arma de Infantaria
 Cerimônias e formaturas (formatura dos novos infantes, dia da infantaria, etc.)
 Exercícios no terreno (Prova, Manda-brasas, Serra Negra)
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