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RESUMO 

 

VALORES MILITARES: A INFLUÊNCIA DO BRIGADEIRO SAMPAIO NA 

FORMAÇÃO DO OFICIAL DE INFANTARIA 

 

AUTOR: Guilherme Moura Torres Teixeira 

ORIENTADOR: Arthur Robertson Franco 

 

 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a importância e a indispensabilidade do estudo 

e culta das tradições deixadas pelo Brigadeiro Antônio de Sampaio, patrono da infantaria 

brasileira, como forma de internalização e desenvolvimento dos valores militares, conforme 

previstos no Vade-Mécum de Cerimonial Militar do Exército Nº 10. O ambiente de análise 

delimitou-se aos cadetes do Curso de Infantaria da AMAN, do 2º, 3º e 4º anos da formação 

para o oficialato. Estes valores são de fundamental importância e devem estar presentes, da 

melhor maneira possível, nos ideais de conduta e personalidades destes cadetes, visto que, 

dentro em breve eles comporão os corpos de tropa nos diversos batalhões de infantaria do 

Brasil, que exigirão deles a perfeita exteriorização dos valores militares para cumprir seus 

deveres como oficias. A pesquisa bibliográfica realizada nos mostrou que a a carreira de 

Sampaio foi cheia de combates e momentos de glória que o consagraram como herói nacional. 

É notável a quantidade de vezes em que os autores se referem à quantidade de vezes em que 

seus feitos foram destacados, principalmente, pela bravura e liderança. Em seguida, uma 

pesquisa de campo, por meio de questionário, verificou os principais valores militares 

exigidos ao oficial de infantaria, além de constatar a influência de Sampaio no 

desenvolvimento de tais valores, tudo na opinião dos próprios cadetes. Diante dos fatos, a 

pesquisa constatou que a carreira Sampaio possui forte influência no desenvolvimento dos 

valores militares nos cadetes do Curso de Infantaria da AMAN. Chega-se assim à conclusão 

de que de forma geral, é imprescindível o culto às tradições do Brigadeiro Antônio de 

Sampaio, além do estudo de sua carreira, para o desenvolvimento, especificamente, dos 

valores militares nos futuros oficiais de infantaria do Exército Brasileiro. 

 

 

Palavras-chave: Valores Militares. Brigadeiro Antônio de Sampaio. Oficial de Infantaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

VALORES MILITARES: A INFLUÊNCIA DO BRIGADEIRO SAMPAIO NA 

FORMAÇÃO DO OFICIAL DE INFANTARIA - TRADUZIR 

 

AUTHOR: Guilherme Moura Torres Teixeira 

ADVISOR: Arthur Robertson Franco 

 

The present work aims to analyze the importance and indispensability of the study and culture 

of the traditions left by Brigadier Antônio de Sampaio, patron of the Brazilian infantry, as a 

form of internalization and development of military values, as foreseen in the Vade-Mécum of 

Military Ceremonial of the Army No. 10. The analysis environment was limited to the cadets 

of the AMAN Infantry Course, the 2nd, 3rd and 4th years of training for the officer. These 

values are of fundamental importance and should be present in the best possible way in the 

ideals of conduct and personalities of these cadets, since, soon, they will compose the troop 

corps in the various infantry battalions of Brazil, which will demand of them the perfect 

externalization of military values to fulfill their duties as officers. The bibliographical 

research carried out showed us that Sampaio's career was full of battles and moments of glory 

that consecrated him as a national hero. It is remarkable how often the authors refer to the 

number of times their deeds have been highlighted, chiefly by bravery and leadership. Then, a 

field survey, by means of a questionnaire, verified the main military values demanded of the 

infantry officer, besides noting the influence of Sampaio in the development of such values, 

all in the opinion of the cadets themselves. Given the facts, the research found that the 

Sampaio career has a strong influence on the development of military values in the cadets of 

the AMAN Infantry Course. It is thus concluded that, in general, the worship of the Brigadier 

Antonio de Sampaio, as well as the study of his career, is essential for the development, 

specifically, of the military values in the future infantry officers of the Brazilian Army. 

 

Keywords: Valores Militares. Brigadeiro Antônio de Sampaio. Oficial de Infantaria.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Exército Brasileiro é uma instituição que se fundamenta, principalmente, pelo culto 

às tradições, valores e deveres militares. Este fato é grande responsável pela eficiência 

presente nesta instituição, pois dita o caminho e a conduta esperada por parte de seus 

integrantes, consciente ou inconscientemente. Os valores militares são fundamentos bem 

definidos e padrões sociais aceitos e mantidos pelas Instituições Militares (PEREIRA, 2011). 

Os sete valores militares, segundo BRASIL (2002), são: patriotismo, civismo, fé na 

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

profissional. Estes norteiam os procedimentos dos integrantes da Instituição, e justamente, 

são os alicerces das premissas do elevado sentimento de compromisso para com a pátria. 

Durante o período de formação da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), os 

cadetes desenvolvem e internalizam os valores militares, pois estes serão fundamentais para a 

correta conduta e norteará o militar durante toda a sua carreira. Diversas atividades possuem a 

finalidade de desenvolver o caráter e os atributos necessários para um oficial do Exército 

Brasileiro (EB), dentre elas podemos citar o Treinamento Físico Militar (TFM) e as diversas 

atividades em campanha.  

O Brigadeiro Antônio de Sampaio, patrono da arma de infantaria do Exército 

Brasileiro, é conhecido por sua exemplar carreira militar, voltada aos culto de valores e 

moralidades. Sampaio foi um dos militares da história do Brasil, sendo reconhecido com um 

dos heróis da Guerra do Paraguai, onde veio a falecer. 

 

Ele foi consagrado por Decreto nº 51.429, de 13 de março de 1962, como o patrono 

da Arma de Infantaria do Exército Brasileiro. Arma de Infantaria, a rainha das armas 

e em cujo seio ele se forjou e se destacou sobremodo como bravo e modelar líder de 

combate, instrutor e disciplinador da Infantaria Brasileira, a frente da qual, 

representada pela sua 3ª Divisão de Infantaria – a “Divisão Encouraçada”, teve seu 

glorioso encontro com a glória militar em 24 de maio de 1866, na Batalha de Tuiuti, 

no dia do seu 56º aniversário. Ali, então, a sua 3ª Divisão de Infantaria se constituiu 

em fator decisivo para a vitória, em que pese os três ferimentos recebidos que 

determinaram sua morte, depois de 43 dias de grandes sofrimentos, em 6 de julho de 

1866, a bordo do vapor "Eponina". (BENTO, 2010, p.12) 

 

 Seu estudo é relevante para o meio militar, uma vez que sua trajetória bibliográfica é 

estudada e cultuada por todos os integrantes da arma de infantaria, em especial os cadetes do 

Curso de Infantaria (C Inf) da AMAN, devido ao seu exemplo de conduta incorruptível. Os 

seus valores militares devem ser analisados, compreendidos e internalizados pelos cadetes em 
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formação. Em nosso trabalho, falaremos sobre a influência que Sampaio exerce no 

desenvolvimento desses valores militares. 

A presente pesquisa busca tratar do tema sob a perspectiva da importância do estudo 

da vida de Sampaio para o desenvolvimento dos valores militares nos cadetes do Curso de 

Infantaria da AMAN. Tornar-se-á cada vez mais necessário a internalização destes valores 

para o prosseguimento do militar em sua carreira, tendo em vista a demanda do EB por 

profissionais motivados, eficientes e especializados. 

Delimitamos nosso foco de pesquisa na análise da internalização dos valores militares 

durante a formação do cadete de infantaria da AMAN. Pretende-se verificar os valores mais 

importantes para o futuro oficial e os valores desenvolvidos pelo C Inf por influência do 

exemplo do patrono da infantaria brasileira. 

Faz-se necessário definirmos alguns conceitos que entendemos como fundamentais 

para o desenvolvimento do assunto. Inicialmente ter-se-á de entender algumas ideias 

relacionadas aos valores militares e a sua importância para o país, como menciona Pereira 

(2011): 

Entre outras definições, podemos expressar o significado de “VALORES 

MILITARES”, como o de normas, conceitos, princípios, visões de mundo e padrões 

sociais aceitos ou mantidos por indivíduos, e grupos sociais, clubes, classes, 

associações, sociedade; em nosso caso, pelo Exército Brasileiro. (PEREIRA, 2011, 

p.10)  

 

Nossos objetivos foram: analisar os sete valores militares previstos no “Vade-Mécum 

de Cerimonial Militar do Exército – Valores, Deveres e Ética Militares (VM 10)”, aprovado 

pela Portaria nº 156, de 23 de Abril de 2002. Identificar os principais valores militares 

desenvolvidos pelo C Inf da AMAN e quais são os mais importantes para o futuro oficial de 

infantaria. Verificar os acontecimentos mais relevantes na carreira do Brigadeiro Sampaio, 

analisando se o estudo destes fatos pelos cadetes do C Inf da AMAN possui influência no 

desenvolvimento destes valores.  

Nossas principais fontes foram trabalhos e documentos já publicados acerca do 

assunto, os quais se relevaram os de autoria de: HECKSHER NETO (2017), DUARTE 

(2010), PEREIRA (2011), BENTO (2010), assim como o “Vade-Mécum de Cerimonial 

Militar do Exército – Valores, Deveres e Ética Militares (VM 10)”, do Exército Brasileiro, 

concretizando a ambientação e o embasamento teórico. Realizamos uma pesquisa 

exploratória, de natureza bibliográfica e documental, principalmente em livros e trabalhos 
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anteriormente publicados. Foi realizado um questionário, desenvolvido pelo autor, com os 

cadetes de infantaria da AMAN. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) está assim estruturado: 

No segundo capítulo trataremos do referencial teórico-metodológico, subdividido em 

revisão da literatura e antecedentes do problema e referencial metodológico e procedimentos.   

Apresentaremos importantes citações de trabalhos desenvolvidos por especialistas no assunto. 

 No terceiro capítulo, procuramos definir e esclarecer o que são os valores militares e 

analisar todos os valores militares subdividindo o capítulo em outras sete partes em que 

explicaremos cada um destes valores. Para a elaboração deste capítulo utilizamos como fonte 

principal o “Vade-Mécum de Cerimonial Militar do Exército – Valores, Deveres e Ética 

Militares (VM 10)”, do Exército Brasileiro, assim como outros textos e documentos de outros 

autores a respeito do assunto. 

No quarto capítulo apresentaremos os principais momentos e fatos importantes a 

respeito da carreira militar e vida de Sampaio, ressaltando seus feitos heroicos e evidenciando 

as suas principais características como líder militar. Utilizaremos como fonte principal o livro 

“Sampaio” de Paulo de Queiroz Duarte e “Bicentenário do Brigadeiro Antônio de Sampaio” 

de Cláudio Moreira Bento. 

No quinto e último capítulo abordaremos os resultados e a análise dos dados colhidos 

durante toda a pesquisa do TCC como textos, fontes, livros, manuais e questionários. Foram 

utilizados gráficos elaborados pelo próprio autor para melhor compreensão das informações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Nosso tema de pesquisa insere-se na linha de pesquisa liderança e sua área de estudo 

liderança e cultura militar. A importância dos valores militares para o oficial do EB, buscando 

analisar todos e identificar os principais. Também verificar na vida de Sampaio atributos e 

características considerados essenciais ao líder militar que possam motivar o desenvolvimento 

dos valores militares nos cadetes de infantaria. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

 

 O culto e a exaltação aos grandes líderes militares e heróis do passado não vem sendo 

efetivamente realizado nos dias de hoje. Entretanto, atrás desses homens existe um currículo 

enorme de grandes feitos e serviços prestados ao Exército e ao Brasil como nação. 

Atualmente, estes são os patronos das armas, quadros e serviços do EB, em reconhecimento 

às suas grandiosidades. Por este motivo, esses militares podem nos servir como exemplos de 

conduta a serem seguidos. A vida exemplar destes lideres nos fornecem o estudo necessário 

para referenciá-los, principalmente, na educação de valores dos jovens que ingressam no EB e 

se preparam para se tornar oficiais, assim como aborda Bento (2010): 

 

Privilegiada a nação e suas forças armadas que possuem heróis como Sampaio para 

servirem de exemplo e referência aos seus seguidores e aos jovens, mercê das 

virtudes de abnegação, coragem, dedicação e patriotismo. (BENTO, 2010, p.9) 

  

Ainda para BENTO (2010), Sampaio, um dos principais heróis brasileiros e patrono da 

infantaria brasileira, é um genuíno exemplo de conduta militar exemplar, sendo o detentor de 

uma das mais belas e úteis carreiras do Exército. Trata-se de um líder que inspira, até os dias 

atuais, os seus subordinados pelo seu exemplo de moralidade e caráter incorruptível. 

 

Sampaio era cearense de Tamboril, onde nasceu em 24 de maio de 1810. Morto 

heroicamente aos 56 anos, após sublimar as Virtudes Militares de Coragem, 

Bravura, Honra Militar e Desprendimento. Vive ainda na memória do Brasil, na 

alma do Exército e sobretudo nas melhores tradições e valores da Infantaria 

Brasileira que ele ajudou a forjar e hoje cultuados pelas Legiões de Infantaria 

espalhadas por diversas guarnições do Exército. (BENTO, 2010, p.14) 

 

 Para exemplificar tamanha importância do patrono da infantaria, podemos citar uma 

passagem do livro “Sampaio”, de Paulo de Queiroz Duarte (2010), em que cita a grandiosa 

motivação e inspiração que transmitia à sua tropa: 
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A viagem era curta, mas nas barbas do inimigo, chafurdado no emaranhado de suas 

matas e esteros. Parecia que a Divisão Sampaio dirigia-se para festiva solenidade 

militar na Corte em tempo de paz! Os oficiais envergavam seus melhores uniformes, 

a soldadesca esmerou-se em sua apresentação: calçado engraxado, armamento 

luzindo e o equipamento de meia-marcha para facilitar-lhes os movimentos. 

Terminado o embarque do 1° escalão, seguiu-se o do 2º em torno da meia-noite de 

15, constituído com a tropa da 1ª Divisão, do general Argolo Ferrão. (DUARTE, 

2010, p.265) 

 

 

Nesta situação, observamos que os homens comandados por Sampaio demonstravam 

um alto padrão de disciplina e, mesmo diante do combate eminente, exalavam coragem e 

bravura. Tais valores, em plena guerra, foram fundamentais para o sucesso nas operações no 

Paraguai, sendo Sampaio um dos líderes que os soldados e oficiais tomavam como exemplo.  

O Exército Brasileiro é uma das instituições mais respeitadas e confiáveis perante a 

população brasileira. Grande parte desta confiabilidade, deve-se ao fato, não só pelo fato de 

seus integrantes serem profissionais capacitados tecnicamente de acordo com suas 

especialidades, mas também por possuírem ideais de conduta alicerçados em valores morais e 

ética que são incutidos desde a incorporação às fileiras da caserna e aprimorados com o passar 

do tempo, assim como Pereira (2011) expõe em seu trabalho: 

 

Os avanços da falta de valores e dos padrões de moralidade causam particular 

preocupação para as Instituições Militares, que alicerçam suas bases no estrito 

atendimento de premissas dignificadoras de seus integrantes, e cujos compromissos 

elevados para com a Pátria, implicam a prática constante de deveres, de respeito e de 

honra. Porém, nada mais natural que essas mesmas Instituições mantenham acesos 

os faróis que devem iluminar o seu presente e o seu futuro, tal como iluminaram o 

seu passado. O Exército Brasileiro através dos tempos, na trajetória de sua evolução, 

edificou uma identidade, uma personalidade que pode ser traduzida de duas 

maneiras: — a primeira, de ordem interna junto aos seus integrantes, comprova-se 

por ser capaz de estabelecer padrões para todos e engrandecer-se pela aceitação e 

atendimento por eles de suas premissas; — a segunda, de ordem externa, refere-se à 

sua credibilidade junto à opinião pública. (PEREIRA, 2011, p.11) 

  

 Conforme o “Vade-Mécum de Cerimonial Militar do Exército – Valores, Deveres e 

Ética Militares (VM 10)” do Exército Brasileiro, os valores militares são seis: patriotismo, 

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

técnico-profissional. Estes valores são normas de conduta que devem reger o ímpeto dos 

integrantes da Força e que direcionam para uma melhor capacitação, profissionalização e 

motivação. Este fator constitui suma importância para que o EB possa manter a sua 

consolidada excelência perante a população brasileira e contínuo aprimoramento para bem 

defender a Nação. 
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As Instituições Militares possuem referenciais fixos, fundamentos imutáveis e 

universais. São os valores militares. As manifestações essenciais dos valores 

militares são: patriotismo, civismo, fé na missão do Exército, amor à profissão, 

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. A eficiência, a eficácia e mesmo a 

sobrevivência das Forças Armadas decorrem de um fervoroso culto a tais valores. 

(BRASIL, 2002)  

 

Nesta afirmação, podemos perceber que o EB possui um conceito bem definido do que 

são os valores militares e, como veremos neste trabalho, um direcionamento atitudinal para 

cada um deles. O culto a esses valores é dever de todo militar, sendo de primordial 

importância para a própria sobrevivência das Forças Armadas (FA).  

Buscando um melhor entendimento a respeito da importância dos valores para 

qualquer grupo social, analisemos o que diz o autor Hecksher Neto (2017), em seu trabalho 

“A AMAN e a manutenção dos valores militares”: 

 

Do ponto de vista filosófico, o termo "valor" refere-se a uma propriedade das coisas 

ou do comportamento individual pelo qual é satisfeito um determinado fim, julgado 

relevante por um grupo. A lealdade, por exemplo, é valor essencial para quem 

precisa trabalhar em grupo, como é o caso dos militares. Imagine-se em um grupo 

militar no qual os integrantes sejam desleais. Nessa situação, as pessoas não 

confiarão umas nas outras. Isto será trágico, porque, em tal equipe, não haverá 

cooperação, camaradagem e coesão, o que impossibilita o trabalho com unidade de 

propósitos, em busca do cumprimento das missões. (HECKSHER NETO,2017) 

 

Portanto, para que o EB pudesse se fundamentar como uma instituição de excelência 

no fim para que é destinada, são necessários o culto aos valores militares para nortear a 

conduta de seus integrantes. 

 

2.2 REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 

 

 Como procedimentos metodológicos, realizamos uma pesquisa bibliográfica visando a 

rever a literatura que nos fornecesse base teórica para prosseguirmos na pesquisa. Leituras 

preliminares foram necessárias para um melhor entendimento e aprofundamento do tema. 

Foram definidas etapas para análise do material e elaboração dos instrumentos de coleta de 

dados.  

Através dessa pesquisa bibliográfica e revisão da literatura, confirmamos a 

importância dos valores militares para nortear a conduta dos integrantes do EB.  Analisamos 
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os principais aspectos militares na exemplar carreira do Brigadeiro Antônio de Sampaio e 

buscamos os fatos que comprovaram sua exemplar liderança e conduta moral.  

Por conseguinte, desenvolvemos um questionário destinado aos cadetes do Curso de 

Infantaria da AMAN, que estão no período de formação para se tornarem oficias de infantaria 

do Exército Brasileiro, com o intuito de coletar dados que comprovassem a influência do 

exemplo de Sampaio para o desenvolvimento de tais valores. 

Durante todo o processo citado, logo após a delimitação do tema, o qual contribuiu de 

forma efetiva na condução e orientação da pesquisa, recorremos a trabalhos e documentos já 

publicados acerca do assunto, os quais se destacaram os de autoria de: HECKSHER NETO 

(2017), DUARTE (2010), PEREIRA (2011) e BENTO (2010), concretizando o embasamento 

teórico sobre o assunto.  

Foi realizada uma avaliação que visava comprovar a influência do estudo e culto ao 

Brigadeiro Sampaio no desenvolvimento dos valores militares durante a formação dos cadetes 

do Curso de Infantaria da AMAN, uma vez que a vida do patrono da rainha das armas 

pudesse inspirar os jovens cadetes a se dedicar mais ao serviço da pátria e aprimorar tais 

valores.  
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3 OS VALORES MILITARES  

 

Neste capítulo iremos abordar conceitos básicos para que possamos esclarecer o que 

são os valores militares e suas principais características. Por definição, os valores militares 

são referenciais fixos, fundamentos imutáveis e universais, que se manifestam essencialmente 

em sete itens que são apresentados na figura 1 – Valores Militares. A particular conduta 

pessoal de cada integrante da Instituição é influenciada, de forma consciente ou inconsciente 

por esses valores (BRASIL 2002).  

Entre outras definições, podemos expressar os valores militares como normas, 

princípios ou padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduos, classe ou sociedade. Neste 

caso, pelo Exército Brasileiro (PEREIRA 2011). 

 

 

Figura 1 – Valores Militares 

Fonte: BRASIL 2002. 

 

3.1 PATRIOTISMO 

 

 Este valor pode ser interpretado como um intenso sentimento de amor à pátria e ter 

internalizado a vontade de servir à Pátria a qualquer custo.  

Pátria significa o país onde se nasce e ao qual se pertence como cidadão. Percebe-se 

no meio militar um ideal enraizado de servir à Pátria, disseminado desde a origem do EB. 
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Outra exteriorização de patriotismo praticados pela Instituição é defender a soberania 

nacional, a integridade territorial, a unidade e a paz social. Além disso, cumprir com vontade 

inabalável o dever militar e o juramento solene de fidelidade à Pátria que todos os militares 

realizam ao ingressar às fileiras do EB. Neste juramento, o ponto principal culmina na 

promessa de dedicar-se ao serviço da Pátria e defendê-la com o sacrifício da própria vida, se 

preciso for, representado o máximo ideal de patriotismo (BRASIL 2002). 

Portanto, percebe-se que patriotismo, entendido aos militares, é caracterizado pelo 

sentimento se sentir incorporado à nação brasileira, dedicando-se fielmente ao serviço da 

pátria e defendendo o território nacional até o ponto extremo de morrer pelo Brasil, caso 

necessário. 

 

 

3.2 CIVISMO 

 

Para melhor compreensão do civismo, primeiramente veremos o que são os Símbolos 

Nacionais. Segundo a Constituição Federal (1988), os quatro Símbolos Nacionais da 

República Federativa do Brasil são a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão das 

Armas e o Selo Nacional. Estes representam a nacionalidade brasileira perante a comunidade 

internacional, além de remeterem à essenciais tradições de glória, honra e nobreza do Brasil. 

A essência do civismo está, dentre outras coisas, no culto a estes símbolos e aos 

valores e tradições históricas do Brasil. A História-Pátria, remete aos grandes e relevantes 

momentos da história do país e dos fatos importantes que fizeram com que a Nação se 

consolidasse. Estudar esta história, enfatizando a parte militar, enaltecendo os heróis 

nacionais e os chefes militares do passado que dedicaram a suas vidas ao país, também 

constitui a efetivação deste valor. Tudo isso exalta este sentimento que deve ser internalizado 

não só pelos integrantes da Instituição mas todos os brasileiros. Os militares devem constituir 

um importante fator para a disseminação do civismo no seio da sociedade brasileira (BRASIL 

2002). 

Exteriorizar esse sentimento: participando, com entusiasmo, das solenidades cívico-

militares; comemorando as datas histórias; cultuando os nossos patronos e heróis; 

preservando a memória militar e, sempre que oportuno, fazendo apologia aos 

valores cívicos. (BRASIL, 2002, p.4)   
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3.3 FÉ NA MISSÃO DO EXÉRCITO 

 

A Fé na missão do exército, advém da crença inabalável na missão do Exército 

Brasileiro, e das Forças Armadas, ou seja, acreditar na Instituição e nos valores por ela 

cultuados. Além disso, crer fielmente nos deveres do Exército, como, defender a Pátria, 

garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem, cooperar com o desenvolvimento 

nacional e a defesa civil e participar de operações internacionais. Atividades estas que são 

realizadas com excelência pelos integrantes da Instituição e que contribuem intensamente 

para o desenvolvimento do Brasil, para a garantia da ordem em situações críticas e para o 

fortalecimento do Estado (BRASIL 2002). 

 

 

Figura 2 – Fé na missão do Exército 

Fonte: BRASIL 2002. 

 

Contudo, vemos que este valor representa a confiança, por parte dos militares e da 

população civil, no trabalho realizado pelo Exército e que possuem um reflexo direto para o 

desenvolvimento nacional. Como visto, além de garantir a soberania nacional, o EB ainda está 

presente em atividades e momentos difíceis, caracterizando o famoso lema institucional 

amplamente divulgado: “Exército Brasileiro: braço forte, mão amiga!” 
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3.4 AMOR À PROFISSÃO 

 

Como o próprio nome diz, este valor remete ao sentimento de amar o que se faz, e 

dedica-se amplamente às suas atribuições, ou seja, entusiasmar-se com as atividades do 

Exército Brasileiro (BRASIL 2002) 

Segundo o manual VM 10, os militares devem exteriorizar, permanentemente, este 

valor pelo entusiasmo, motivação profissional, dedicação integral ao serviço, trabalho por 

prazer, irretocável apresentação individual, consciência profissional, espírito de sacrifício, 

gosto pelo trabalho bem-feito, prática consciente dos deveres e da ética militares, e satisfação 

do dever cumprido. 

Podemos observar que são muitas as formas que demonstram o grau de 

comprometimento com a profissão militar, muitas delas são simples mas que permitem que a 

imagem do EB possa ser exaltada e que as atribuições de cada um seja executada da melhor 

maneira possível. Deste modo, se cada um der os seu melhor individualmente, a coletividade 

sai beneficiada e a Instituição, assim como o Brasil, recebem os melhores serviços de seus 

integrantes. 

 

3.5 ESPÍRITO DE CORPO 

 

Este valor representa a coesão e a unidade do EB como um elo forte e inquebrantável, 

capaz de cumprir qualquer missão independente das condições e fatores desfavoráveis. A 

confiança mútua presente do íntimo de cada integrante da Instituição contribui para o 

estabelecimento do espírito de corpo.  

Deve ser entendido como orgulho ou vontade coletiva de realizar as atividades, sejam 

elas de quaisquer natureza. O espírito de corpo reflete o grau de coesão da tropa e o nível de 

camaradagem entre os seus integrantes, assim nos diz o Vade-Mécum de Cerimonial Militar 

do Exército – Valores, Deveres e Ética Militares.  

Espirito de corpo é orgulhar-se do Exército Brasileiro, da Organização Militar (OM) 

onde serve e da sua profissão, ou seja, sentir-se parte de um todo e contribuir para o seu 

desenvolvimento. Além de vangloriar-se de sua arma ou especialidade, e de seus 

companheiros, dando sempre o melhor de si em prol do grupo (BRASIL 2002). 

 

Exteriorizar esse valor por meio de: canções militares, gritos de guerra e lemas 

evocativos; uso de distintivos e condecorações regulamentares; irretocável 
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apresentação e, em especial, do culto aos valores e às tradições de sua Organização 

(BRASIL, 2002, p.5) 

 

 

 

Figura 3 – Solenidade Militar 
Fonte: Disponível em: < http://www.eb.mil.br/o 

exercito?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fass

et_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3937984&_101_type=content&_101_groupId=16541&_101

_urlTitle=declaracao-de-aspirantes-a-oficial-da-turma-general-carlos-de-meira-mattos&inheritRedirect=true>. 

Acesso em: 15 junho 2019. 

 

 

3.6 APRIMORAMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 

O militar deve cultivar o seu permanente aprimoramento, pois, em um mundo que 

constantemente evolui, ficar estagnado é a certeza de estar se tornando, a cada dia, mais 

atrasado. O Exército do futuro, se propõe-se a servir a um Brasil potência, não pode se dar 

esse luxo. Exatamente por isso, o aprimoramento técnico-profissional é fundamental, no 

sentido de tirar os homens constantemente de sua zona de conforto e torna-los melhor. Seja 

através de cursos de especialização e formação, seja através do aprimoramento da doutrina e 

da pesquisa militar, sempre avante, sempre em busca do processo permanente de evolução. 

 

Um exército moderno, operacional e eficiente exige de seus integrantes, cada vez 

mais, uma elevada capacitação profissional. - O militar, por iniciativa própria ou 

cumprindo programas institucionais, deve buscar seu continuado aprimoramento 

técnico-profissional. - Esse aprimoramento é obtido mediante: grande dedicação 

pessoal nos cursos, estágios e instruções (vontade de aprender); estudos e leituras 

diárias sobre assuntos diversos de interesse profissional (auto-aperfeiçoamento); 
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manutenção da capacitação física; empenho no exercício diário de sua função 

(desempenho funcional) (BRASIL, 2002, p.5). 

 

  

Atualmente, o EB oferece diversas oportunidade para que os miliares busquem u 

constante aperfeiçoamento na diversas áreas, tanto no setor operacional, quanto nas 

funcionalidades técnica. O valor remete ao interesse inerente à maioria dos seus integrantes, 

que cada vez mais, buscam um melhor preparo para cumprir a missão do EB da melhor 

maneira possível. 

 

 

Figura 4 – Militares Paraquedistas  
Fonte: < http://www.eb.mil.br/web/midia-impressa/noticiario-do-

exercito?p_p_auth=QtJ8sPbB&p_p_id=56&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_co

l_id=_118_INSTANCE_JnQ6__column-3&p_p_col_count=1&_56_groupId=16541&_56_articleId=3528190> 
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4. A VIDA DE SAMPAIO  

 

O Brigadeiro Antônio de Sampaio, infante-símbolo brasileiro, teve sua trajetória de 

vida marcada por grandes acontecimentos que contribuíram diretamente para a construção do 

Exército Brasileiro e da arma de infantaria como conhecemos nos dias de hoje. São inúmeras 

contribuições e momentos de glória que consagram o nosso patrono como um verdadeiro 

herói. Tais fatos são de demasiada importância para a construção de uma história militar 

fundada nos patronos, que foram fundamentais para a manutenção da soberania nacional e até 

hoje lideram pelo exemplo, exercendo forte influência sobre todos os integrantes das Forças 

Armadas.  

 

Foi tal o valor bélico de Sampaio e a correção de sua conduta militar, em toda longa 

campanha em que se empenhava, que, a 18 de fevereiro, dois dias antes do termo da 

cruenta luta, ganhava, com honra, os bordados de Brigadeiro, atingia o generalato à 

custa de sua espada invicta, “que era o assombro do inimigo ofuscado de seus 

brilhos, o orgulho do Exército entre os valentes guerreiros” (PILLAR, 1966, p.215) 

 

 

Figura 5 – Brigadeiro Antônio de Sampaio 

Fonte: Disponível em: < http://darozhistoriamilitar.blogspot.com/2010/05/personagens-da-historia-

brigadeiro.html >. Acesso em: 15 junho 2019. 
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4.1 OS PRIMEIROS ANOS DA CARREIRA 

 

Assim como expõe o autor Bento (2010), a carreira militar de Sampaio começou em 

17 de julho de 1830, aos 20 anos de idade, quando alistou-se como soldado voluntário no 22º 

Batalhão de Caçadores de Linha, situado na cidade de Fortaleza, no Ceará. Por sua vocação 

natural à carreira das armas e excepcional conduta militar, galgou todos os postos do Exército 

Imperial do Brasil.  

Ao insistir em um namoro proibido, o jovem Sampaio viu sua morte encomendada 

pelo pai de Maria Vera, uma bela camponesa cuja família era inimiga da sua. Diante deste 

fato, teve que fugir de sua cidade natal no interior do Ceará, a pequena Tamboril, e procurar 

oportunidades em Fortaleza. Embora tivesse esperança de um dia voltar para casa, na sua 

nova cidade Sampaio foi irresistivelmente atraído pela carreira das armas que o levou para 

outros rincões do Brasil. 

  

Assentado como praça voluntário em 17 de julho de 1830 no 22º Batalhão de 

Caçadores, da guarnição de Fortaleza, Antônio de Sampaio logo poria em evidência 

seu temperamento ardente e o impetuoso do rijo sertanejo que era. Na verdade, 

refugiando-se na caserna acertava duas vezes: cobria-se do risco de uma perseguição 

certa e iniciava a carreira para qual estava verdadeiramente talhado (DUARTE, 

2010, p.43). 

 

Logo cedo recebeu destaque entre seus pares, foi promovido à graduação de furriel, 

equivalente a 3º sargento, aos seis meses de caserna, fruto de sua liderança incontestável sobre 

seus pares. Em 4 de abril de 1832 recebeu de batismo de fogo em Icó, contra favoráveis a 

restauração de D. Pedro I no trono do Brasil. Como um marco de sua carreira, este combate 

iniciou sua sequência invicta de batalhas, e que despertou sua vocação para a liderança e 

bravura perante seus subordinados.  

O general e historiador Paulo de Queiroz Duarte relata a bravura do então Furriel 

Sampaio em seu batismo de fogo: 

 

O combate nas ruas e casario de Icó assumiu feição desesperador, tendo a duração 

de seis horas; nessa ação uma força comandada pelo furriel Antônio de Sampaio 

teve saliente ação, conduzida com determinação por seu comandante e se empenhou 

na luta corpo-a-corpo contra numerosos adversários. Acontecera o batismo de fogo 

de Sampaio nessa luta contra seus conterrâneos desavindos, os quais ele bem 

conhecia. Portara-se com inaudita bravura, animando seus homens e dando-lhes o 

exemplo de sangue frio e iniciativa no fragor da luta. Era o prólogo de sua sagração 

como herói, chamando sobre sua pessoa a atenção de seus superiores em relação a 

suas possibilidades, tal o destemor em situações difíceis nas quais a bravura 

calculada dera resultados positivos (DUARTE, 2010, p.60) 
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É extremamente notável a maneira como diversos autores destacam a bravura de 

Sampaio, e surpreendente o fato de que estas características de líder militar são evidentes 

desde o seu batismo de fogo. Repetidamente, os inúmeros elogios provenientes dos 

superiores, são citados em suas biografias, exaltando a maneira em que se portava o nosso 

patrono, também no cotidiano mas principalmente nos combates.   

 

4.2 A CABANAGEM E A BALAIADA 

 

Durante a Cabanagem, na Província do Grão-Pará, Sampaio participou da expedição 

que, em 1835, atacou e tomou Turiaçu. Em reconhecimento a sua destacada atuação nesta 

ocasião, foi efetivado no posto de Alferes, em 20 de maio de 1839, após nove anos como 

praça. Como oficial, agora contribuía para o restabelecimento da ordem pública no Pará. Sua 

folha de serviços aumentava à medida que ia ganhando notabilidade militar.  

Depois, na Província do Maranhão, combateu revoltosos na repressão à Balaiada, de 

1839 a 1841.  Nesta oportunidade tornou-se o mais destacado oficial de infantaria, 

comandando o seu pelotão e por vezes a sua companhia. De um total de 40 combates que 

participou, em 36 deles exerceu o comando da fração, fruto de sua competência, dedicação e 

bravura notáveis, fatores que contribuíram para que ele ascendesse rapidamente na hierarquia 

militar, a partir de então. 

 

Na Balaiada, tornou-se dos mais constantes, destacados e incansáveis oficiais da 

infantaria em eficiente ação de contra guerrilha conduzida pelo Cel Luis Alves de 

Lima e Silva, oficial de infantaria que se tornaria o Patrono do Exército. O bravo 

Alferes Sampaio comandou, pessoalmente, pelotões e companhias, em 36 ações de 

combate. Tornou-se o terror dos bandoleiros, aos quais não deu quartel, talvez se 

recordando daqueles que tanto prejudicaram sua vida em Tamboril, impondo a lei 

injusta e irracional do mais forte. Sua atuação foi decisiva para a vitória da 

Pacificação do Maranhão, por neutralizar ou dispersar a malta de bandidos que 

infestavam e infelicitavam o Maranhão, o Piauí e até o Ceará, sem objetivos que não 

o crime. Aonde se homiziasse um bando, Sampaio como sertanejo excepcional, ia 

busca-los e neutralizá-los. Seu desassombro em combate, enfrentando o inimigo de 

peito aberto, sem ser atingido em inumeráveis combates, deu origem a lenda entre 

seus comandados e bandoleiros, de que Sampaio, em virtude de uma oração que 

trazia junto ao peito, tinha o corpo fechado a balas e baionetas. Este misticismo 

ajudava a inspirar seus soldados a segui-lo em empreitadas arriscadíssimas, ao 

mesmo tempo que infundia temor aos seus adversários. Em 11 de setembro de 1843, 

com idade de 33anos, foi promovido a Capitão como recompensa pelos assinalados 

serviços na pacificação do Maranhão (BENTO, 2010, p.22). 

 

Nesta citação, mais uma vez observa-se a destacada atuação de Sampaio frente aos 

seus subordinados, tendo a vocação de lidera-los aos mais sangrentos e perigosos combates, 
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sem deixar que se desanimassem. A sua bravura frente aos inimigos e sua invencibilidade, 

desde a pacificação da Cabanagem e Balaiada, começou um processo de criação de uma lenda 

em cima do nome do nosso herói, que como consequência inspirava seus soldados a segui-lo e 

amedrontava os seus oponentes. 

 

4.3 ANOS SUBSEQUENTES ATÉ A CAMPANHA DO PARAGUAI 

 

Segundo os dados do trabalho do autor Carlos Daróz, em 1844, já no posto de capitão, 

foi enviado para conter revoltosos farroupilhas da Província do Rio Grande do Sul, compondo 

o exército do Barão de Caxias. Tendo se afastando bastante de sua terra natal, ali ficou até a 

paz do Poncho Verde. Vale ressaltar que, como diz este historiador, Sampaio combatia 

sempre na linha de frente, valendo-se do exemplo para liderar seus comandados. Volta ao 

Nordeste do país em 1848, para tomar parte de Revolução Praieira, na Província de 

Pernambuco. Nesta ocasião, o capitão foi citado na ordem do dia, destacado pela sua 

inteligência, zelo e meticulosidade com que desempenhou suas funções.  

Ao ser promovido a major, em 1850, retornou ao sul do país. Foi convocado a 

participar da Guerra contra Oribe e Rosas, em 1852, onde comandou pessoalmente disputados 

combates a baioneta. Esta campanha teve seu epílogo jogando no exílo o ditador Rosas na 

decisiva e gloriosa jornada de Monte Caseros, que restituiu, ao povo argentino, liberdade e 

justiça. 

Em 1861, foi promovido ao posto de coronel e passou a comandar a 5ª Brigada, 

pertencente ao Exército do Sul, ocasião em que passou a conviver com Osório e Mallet, 

respectivamente, patronos da cavalaria e artilharia brasileiras. Uma forte tensão entre blancos 

e colorados atingia o Estado Oriental do Uruguai, trazendo consequências para a fronteira 

meridional do Brasil, como atentados constantes a propriedades dos brasileiros daquela 

região. O fracasso diplomático levou o Império a intervir naquela República, dando origem a 

um novo confronto. O comandante do Exército do Sul, Brigadeiro João Propício Mena 

Barreto, dispunha de duas divisões comandadas pelos Brigadeiros Manoel Luís Osório e José 

Luís Mena Barreto, cuja uma das brigadas era comandada pelo Coronel Sampaio. Esta, teve 

destacada importância na vitória brasileira em Paissandu, tomando parte no cerco e na 

capitulação de Montevidéu. Esta ocasião em que mais uma vez Sampaio demonstrou seu 

emérito destaque, rendeu-lhe, em 1864, a promoção à Brigadeiro. Tudo isso é apresentado na 

citação do autor Cláudio Moreira Bento: 
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Atentados constantes a propriedade de brasileiros no Uruguai, levaram o Império 

intervir naquela República. Nesta ação participaram com destaque e, em íntima 

cooperação Osório, Sampaio e Mallet, Paissandu foi sub metida a enérgico 

bombardeio, durante 52 horas consecutivas. Na manhã de 2 de novembro de 1864, a 

Brigada de Sampaio avançou, sob nutrido fogo inimigo, que se assemelhava a um 

chuveiro de balas. A infantaria de Sampaio tomou casa por casa em disputados 

corpo a corpo a baioneta, e os sitiados se entrincheiraram na Praça Matriz, 

protegidos por canhões. Neutralizada por Mallet a artilharia inimiga – quando 

Sampaio estava prestes a vencer a última resistência – viu tremular no ar a bandeira 

da rendição. Em 22 de fevereiro, a Brigada Sampaio entrou, triunfalmente em 

Montevidéu, composta de três batalhões de infantes veteranos, ágeis e decididos, no 

corpo a corpo a baioneta e, em sua grande maioria, bravos sertanejos do Nordeste. 

Os assinalados serviços de Sampaio a frente de seus bravos infantes em Paissandu, 

valeram-lhe o posto de Brigadeiro. Uma compensação por haver perdido dois anos a 

sua esposa quando em função longe do lar. Com ela vivera pouco mais de 13 anos 

(BENTO, 2010, p.26)  

  

 

 

4.4 A CAMPANHA DO PARAGUAI 

 

Em 1866, Sampaio rumou ao Paraguai com a intenção de compor as tropas aliadas que 

combatiam na Guerra do Paraguai. Sob seu comando, encontrava-se a 3ª Divisão de Infantaria 

que, após a gloriosa marcha em direção a Tuiuti, o acampamento brasileiro nas terras 

paraguaias, recebeu a denominação histórica de Divisão Encouraçada, e seus três batalhões: 

Vanguardeiro, Treme Terra e Arranca Toco. Em 24 de maio do mesmo ano, já em Tuiuti, foi 

travada a maior batalha campal da América do Sul.   

O 26º Batalhão de Infantaria, da Divisão Encouraçada, que compunha a vanguarda do 

Exército Aliado, foi atacado de surpresa pelo inimigo, recebendo duramente os primeiros 

fogos e cargas do inimigo. Neste momento, a batalha delimitou-se à resistência da Divisão de 

Sampaio e da Artilharia de Mallet, que são atacados por vinte cargas de Cavalaria e nove 

batalhões inimigos que atacavam pelo flanco. Tamanha ferocidade da emboscada inimiga não 

foi o suficiente para vencer a Divisão Encouraçada, liderada por Sampaio em seu mais difícil 

desafio, onde sua bravura extraordinária o rendeu a denominação “O Bravo dos Bravos”. 

Antes de terminar o dia, a posição de Tuiuti estava assegurada e os paraguaios 

repelidos. A tenacidade e valentia de Sampaio e de sua Encouraçada fizeram com que 

fracassasse o bem planeja ataque de Solano Lopez (DARÓZ, 2010). Entretanto, o Bravo dos 

Bravos foi evacuado do campo de batalha gravemente ferido, após sustentar três ferimentos e 

quatro montarias varadas por golpes inimigos, obrigando-o ao combate corpo-a-corpo. Em 



27 

 

 

uma emocionante citação, o historiador Cláudio Moreira Bento, narra com detalhes a batalha, 

assim como o ingresso do Brigadeiro Sampaio na glória militar: 

 

Em 24 de maio de 1866, em Tuiuti travou-se, a maior batalha campal da América do 

Sul. O Exército Aliado, em terreno estreito, foi atacado, de surpresa pelo inimigo. O 

bravo Sampaio está na Vanguarda, inclusive com seus bravos cearenses do 26º 

Batalhão de Infantaria, que recebeu todo o impacto inicial do mortífero fogo 

inimigo. Sampaio a cavalo exorta e anima pelo exemplo, os seus bravos a resistência 

– o fracasso ou a vitória dependia da bravura de seus infantes da 3ª Divisão 

Encouraçada. Vinte cargas de Cavalaria inimiga foram lançadas sobre a Artilharia 

de Mallet e a Divisão Sampaio, mas eles resistem bravamente e os cavalarianos 

inimigos mortos, formam trincheiras naturais. O flanco esquerdo da Divisão 

Sampaio é atacado, de surpresa, por nove batalhões inimigos, mas a Divisão 

Encouraçada reage e não cede um milímetro – Era a resistência a peito aberto, a todo 

o custo. O sertanejo Sampaio desdobra-se em três, cinco, mil - acode e anima a 

cavalo em todos os cantos. Quatro de suas montarias caem varadas por lanças, 

baionetas ou balas, mas Sampaio com bravura e destreza, esquiva-se dos golpes 

fatais, - embora exposto a grandes perigos. Teria procedência a lenda de que possuía 

o corpo fechado? Quando desmontado, e empenhado no corpo a corpo, Sampaio foi 

atingido na face por uma bala traiçoeira. Nesse momento chegou um emissário de 

Osório, para encorajar nosso herói a redobrar a resistência – porque o sucesso da 

batalha dependia do esforço derradeiro de Sampaio e de seus bravos infantes. Ferido 

pela segunda vez, a bala, e coberto de sangue, suor e poeira, o Leão de Tamboril diz 

para o emissário: “- Diga ao Marechal que estamos cumprindo o nosso dever – e 

como já perdi muito sangue, seria conveniente que me mandasse substituir!”. Mal 

acabava de pronunciar estas palavras foi atingido por outro “balaço” que põe por 

terra, de joelhos, aquele bravo após mais de quatro horas de resistência tenaz e feroz. 

Ajoelhado e desfalecendo ainda balbucia: “- Diga ao Marechal que este é o terceiro 

ferimento!” E tomba ao solo ferido de morte, entre os corpos de centenas de bravos 

infantes feridos e mortos, da Divisão Encouraçada – fator decisivo da vitória aliada e 

que brindou a Pátria Brasileira com uma eterna glória. Recolhido nos braços de seus 

soldados – presos de incontida emoção – em meio a grande consternação geral – “O 

Bravo dos Bravos” é retirado do campo de batalha (BENTO, 2010, p.27). 

 

 

Ferido mortalmente, Sampaio foi evacuado para Buenos Aires a fim de receber 

melhores cuidados. Entretanto, após 43 dias de sua injúria, faleceu a bordo do vapor hospital 

Eponina, a caminho da capital argentina, em 6 de julho de 1866. Tamanha expressão de seus 

feitos, fizeram que Sampaio fosse declarado patrono da arma de infantaria do Exército 

Brasileiro, cujo o dia de comemoração passou a ser o dia do seu nascimento, coincidindo com 

o dia em que tombou, o Bravo dos Bravos, em Tuiuti. 
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Figura 6 – Sampaio na Batalha de Tuiuti 
Fonte: Disponível em: < http://www.dphcex.eb.mil.br/noticias/240-24-de-maio-primeira-batalha-do-tuiuti>. 

Acesso em: 15 junho 2019. 
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5. RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

Para corroborar os dados e conclusão encontrados para o trabalho, elaboramos gráficos 

para simbolizar as informações colhidas no questionário, abordaremos minuciosamente essas 

informações a seguir. A análise dos resultados será realizada em três partes, tendo em vista 

que cada questão se direcionou ao levantamento de um aspecto específico. A primeira questão 

destinou-se a identificar os três principais valores militares para o futuro oficial de infantaria, 

a segunda questão destinou-se a identificar os valores militares desenvolvidos pelo Curso de 

Infantaria da AMAN, por fim, a terceira questão destinou-se à avaliação da influência do 

estudo da carreira do Brigadeiro Sampaio no desenvolvimento dos valores militares nos 

cadetes do C Inf. Os dados são as respostas dos cadetes do 2º, 3º e 4º anos em formação na 

Academia Militar da Agulha Negras e que estavam cursando o Curso de Infantaria no 

corrente ano, a respeito dos questionamentos levantados. Destinou-se à colher as opiniões 

destes militares que serão futuros oficiais do Exército Brasileiro e que aprendem, em sua 

essência, o real significado dos valores militares.  

 

5.1 Questão 01  

 

A primeira questão destinou-se à identificar os três valores militares mais importantes 

para o futuro oficial de infantaria do Exército Brasileiro. O gráfico a seguir indica em um 

índice percentual, os valores mais votados pelo cadetes, e que na opinião deles são os mais 

importantes. Nesta pesquisa, cada militar elencou, preferivelmente, os três valores que 

julgavam serem os principais para a carreira.  
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Gráfico 1 – Principais valores militares para o oficial de infantaria 
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Fonte: O autor. 

 

Como podemos perceber, os três valores mais indicados como os principais foram o 

patriotismo, a fé na missão do Exército e o aprimoramento técnico-profissional. Estes valores 

receberam, respectivamente 59,2%, 53,1% e 49% de votos, tendo como base a quantidade de 

vezes que a pesquisa foi respondida, e não quantidade total de votos.  

 

5.2 Questão 02 

 

A segunda questão destinou-se a identificar os valores militares que mais são 

desenvolvidos pelo C Inf da AMAN, na opinião do cadetes. O gráfico a seguir evidencia 

aqueles que mais se destacaram. Nesta pesquisa, o militar poderia escolher quantos valores 

julgasse necessário, apenas lavando em consideração que os valores assinalados teriam sido 

aprendidos durante o período de curso na infantaria da AMAN. 
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Gráfico 2: Valores desenvolvidos pelo C Inf da AMAN. 
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Fonte: O autor. 

  

Como podemos notar o espírito de corpo (75,5%) e o aprimoramento técnico-

profissional (65,3%) se destacam bastante neste aspecto, sendo, na opinião dos cadetes, os 

valores mais desenvolvidos pelo C Inf. Os demais valores encontram-se no mesmo patamar 

percentual, com o valor civismo sendo o último colocado com 14,3%. Vale ressaltar que estes 

percentuais correspondem, de forma individualizada para cada valor, à quantidade de votos 

que tal valor foi obteve, tendo como base as vezes que a pesquisa foi respondida 

 

5.3 Questão 03 

 

A terceira, e última questão, destinou-se a levantar tal questionamento: o culto às 

tradições e carreira do Brigadeiro Sampaio possui influência no desenvolvimento do valores 

militares nos cadetes de infantaria da AMAN?  

A questão constitui-se de uma pergunta simples, tipo “múltipla escolha”, em que as 

únicas opções eram “sim”, e “não”. 
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Gráfico 3: A influência de Sampaio nos valores militares. 

SIM - 96,8%

NÃO - 3,2%

 

Fonte: O autor. 

 

Talvez o questionamento mais importante da pesquisa, o gráfico nos mostra que a 

grande maioria dos cadetes do C Inf (96,8%), que responderam à pesquisa, acreditam que 

Sampaio contribui com o desenvolvimento dos valores militares. O culto às suas tradições são 

um fator importante que auxilia os cadetes a aprender de forma mais clara os valores militares 

e assim, aplicá-los. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Nossa pesquisa teve como objetivo verificar se a histórica carreira do Brigadeiro 

Antônio de Sampaio influencia os novos oficiais do Exército Brasileiro da arma de infantaria 

que são formados na AMAN no desenvolvimento dos valores militares previstos no VM 10. 

Além de exaltar a história deste grande líder militar, foram evidenciados os principais valores 

e aqueles que mais são atribuídos à formação do futuro oficial de infantaria. 

Os resultados encontrados foram satisfatórios para concretizar esta pesquisa e torna-la 

precisa. No seu decorrer, foi possível expandir o conhecimento acerca dos valores militares 

apresentados e como cada um deles podia se encaixar em algum momento da trajetória do 

nosso patrono. A análise histórica da vida de Sampaio, juntamente com a apresentação dos 

conceitos dos seis valores miliares, e a pesquisa de opinião respondida pelos cadetes, permitiu 

verificar a existência de influência do culto aos ideais e tradições de Sampaio na formação dos 

oficiais de infantaria.  

Destaca-se o fato de que a grande maioria dos cadetes apontaram de forma coerente e 

correta os valores militares que julgaram ser os mais importantes. A resposta positiva à 

pergunta sobre Sampaio influir no desenvolvimento de tais valores, pela grande maioria dos 

questionados, também merece destaque, pois auxilia a confirmar a ideia principal desta 

pesquisa. 

Diante desses resultados, podemos afirmar que os valores militares previstos no Vade-

Mécum de Cerimonial Militar do Exército – Valores, Deveres e Ética Militares, foram 

também evidenciados em Sampaio de forma clara, o que nos leva a concluir que existe certa 

influência do patrono no desenvolvimento de tais valores na formação. O estudo da vida de 

Sampaio ajuda a desenvolver valores internalizados nos cadetes, pois este patrono os inspira a 

praticar tais condutas. 

Podemos dessa forma concluir que nossa hipótese de pesquisa foi confirmada, o culto 

aos valores do Brigadeiro Sampaio representa um grande fator de influência para o 

aprimoramento dos seis valores militares nos cadetes do C Inf da AMAN. Os futuros oficiais 

de infantaria necessitam ter estes ideias enraizados em sua conduta moral, uma vez que, nos 

corpos de tropa liderarão homens ao combate e precisarão incutir neles os mesmos valores 

aprendidos durante a sua própria formação.   

Conclui-se que o Brigadeiro Antônio de Sampaio, patrono da arma de infantaria do 

Exército Brasileiro, possui influência na formação dos futuros oficias da arma. Os valores 
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transmitidos pelo C Inf através do exemplo deste grande líder militar influenciam no 

desenvolvimento moral destes jovens que logo serão formadores de opinião. É necessário um 

incorruptível senso de valores para que, a exemplo de Sampaio, podermos doar-se ao serviço 

da pátria da melhor maneira possível. É previsto que os cadetes devem seguir seu exemplo de 

excepcional militar, incutindo as atitudes evidenciadas nos campos de batalha e em toda a 

vida miliar. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário tem por finalidade levantar a opinião dos cadetes do Curso de 

Infantaria da AMAN quanto à influência do estudo da carreira do Brigadeiro Sampaio no 

desenvolvimento dos valores militares nos futuros oficiais de infantaria do Exército 

Brasileiro. 

 

1. Quais os três valores militares, dentre patriotismo, civismo, fé na missão do 

Exército, amor à profissão, espírito de corpo e aprimoramento técnico-profissional, você julga 

serem os mais importantes para o futuro oficial de infantaria?   

I - ________________________________ 

II - ________________________________ 

III - ________________________________ 

 

2. Na sua opinião, quais são os valores militares, dentre patriotismo, civismo, fé na 

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

você julga serem desenvolvidos pelo Curso de Infantaria da AMAN? 

Resp:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Na sua opinião, você considera que o exemplo de Sampaio possui influência no 

desenvolvimento dos valores militares nos cadetes do Curso de Infantaria da AMAN? 

(  ) – SIM 

(  ) – NÃO 

 

 

 


