
 
PROFISSÃO SOLDADO-VIRTUDES 

 

                                             Cel Cláudio Moreira Bento (x) 

Como as demais funções sociais, a profissão militar possui sua escala de valores ou 

axiológica específica,traduzida por Virtudes Militares.as  boas qualidades morais,elas 

impelem o soldado a bem cumprir seus deveres para com a sua pátria,com o mais 

elevado grau de obediência e respeito a Hierarquia e à Disciplina,vigas mestras de toda 

a instituição militar. Elas desenvolvem o espírito militar do soldado ao ponto dele 

encontrar forças em seu íntimo,para dar a sua vida,se preciso, em defesa,no caso em 

tela,do Brasil. As virtudes militares são predicados morais indispensáveis ao eficiente 

exercício da profissão soldado.Vale a pena recorda-las e definilas  sinteticamente,no 

torvelinho da hora presentei em que valores consumistas e amorais e estranhos as 

tradições do Brasil,propagados intensamente pela mídia ofendem a amortece-?.as e 

mesmo sufoca-las nos peito de muitos soldados brasileiros,confusos com o mundo a 

sua volta: 

-Coragem: E a virtude que faz com que o soldado despreze o perigo,face a imposição 

de bem cumprir o dever militar, custe o que custar. 

-Bravura:É a que caracteriza o soldado valente,intrépido,impetuoso,.arrojado e que se 

distingue da coragem, por ser fruto de temperamento pessoal. 

-Camaradagem .É a que caracteriza o elevado sentimento de fraternidade e de afeição 

que cada soldado deve cultivar em relação aos demais soldados. -Solidariedade:É a 

que impele os soldados a se auxiliarem mutuamente. 

-Abnegação:É a que sustenta o soldado no cumprimento do dever militar,a despeito 

das adversidades,sacrifícios e privações a que for submetido. 

 -Honra Militar É a que leva o soldado a cumprir conscientemente o dever militar que 

lhe foi imposto pela religião da Disciplina Consciente. 

-Iniciativa: .E a que impele o soldado,numa emergência,a agir com consciência  e 

reflexão para dar com a maior presteza e,sobretudo com oportunidade, a solução 

adequada exigida para o caso.Ela é importante em campanha. 

 -Devotamento: E a que impele o soldado a fazer sacrifícios e a padecer privações em  

 



benefício da segurança de sua pátria e de seus compatriotas. 

-Moralidade:Ê a que impõe as soldado,não só o cumprimentos das leis e regulamentos 

e normas ,como  ir além,cumprindo os ditames da moral social.  

Amor a ordem: É  a que impõe ao soldado apresentar-se bem em todas as atividades 

profissionais e sóciais.Por exemplo,bem fardar-se. 

-Pontualidade: Ê a que impõe ao soldado o cumprimento fiel a. tempo e a hora das 

ordens recebidas edas obrigações decorrentes. 

-Presteza: Ê a que impõe ao soldado conscienteno que ele cumpra no menor espaço 

de tempo e na melhor forma possível as ordens recebidas.  

-Decoro militar: É a que impõe ao soldado boa conduta e educação civil e militar. 

(x) Sócio benemérito do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil 

Notas do autor: 1-Estudiosos do assunto mencionam como a insistência do ensino e 

cobrança destas virtudes em todos os níveis,numa instituição militar^bem como a 

sistemática emulação e destaque aos soldados que aS praticam, resultam aau ma 

grande eficiência operacional de uma tropa militar considerada. Outros consideram as 

virtudes militares como a base da infra-estrutura educacional do soldado sobre a qual 

deve se assentar como superestrutura o seu processo de adestramento.        

                            2- O autor ingressou no Exercito em 1950, em Pelotas –RS  como 

soldado da 3ª Companhia de Comunicações, transferida de Fortaleza CE e acantonada 

no Regimento de Sampaio, então 9º Regimento de Infantaria –O Regimento Tuiuti, 

Teve como monitor o 2º Sargento Eliarte veterano da FEB como corneteiro da Infantaria 

Divisionária da FEB , Ele pregava a necessidade de praticarmos as Virtudes Militares e 

dava exemplos  históricos da pratica das mesmas.O autor do Manual do Graduado, o 

Tenente Coronel Waldir Jansen de Mello as divulgava nas diversas edições de seu 

citado manual. Na minha vida militar no Serviço Ativo sempre as divulgava aos meus 

comandados com bons resultados. 

                         3- A palavra Soldado refere-se a todos os integrantes da Ativa do 

Exército 


