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INTRODUÇÃO 

Quem escolhe hoje seguir a carreira das armas no nosso país, em particular 

ingressando no Exército Brasileiro como oficial de carreira, aprende nas primeiras 

instruções na caserna que os pilares do Exército são a hierarquia e a disciplina.  Logo a 

seguir aprende o que são os valores militares. Na lista publicada no Vade-Mécum de 

número dez (VM 10), outorgado pelo Comandante do Exército, constam apenas seis 

valores, referenciais fixos, fundamentos imutáveis e universais, considerados suficientes 

para distinguir o perfil que se espera de um integrante da Força Terrestre. Esses valores 

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

de corpo e aprimoramento técnico-profissional.  

O que se pretende refletir neste ensaio, balizado pelas Ciências Sociais, advém da 

dúvida: será que o brasileiro mudou e passou a ser incompatível com os valores 

militares fixos, fundamentos imutáveis e universais?  

Para os mais antigos é certa a definição de “carreira militar”: 

"A carreira militar não é uma atividade inespecífica e descartável, um simples emprego, 

uma ocupação, mas um ofício absorvente e exclusivista, que nos condiciona e autolimita até 

o fim. Ela não nos exige as horas de trabalho da lei, mas todas as horas da vida, nos 

impondo também nossos destinos. A farda não é uma veste, que se despe com facilidade e 

até com indiferença, mas uma outra pele, que adere à própria alma, irreversivelmente para 

sempre". (SGEx, 2002, capítulo 1) 

 

Na busca de respostas para essas questões apresentadas serão analisados textos 

filosóficos, sociológicos e antropológicos de autores consagrados que escreveram acerca 

do homem ocidental, da formação do homem brasileiro no passado e na atualidade, com 

destaque para a expressão de valores.  

OS VALORES DO HOMEM OCIDENTAL 

Para entender os valores do homem ocidental usaremos as idéias de Isaiah Berlin 

compiladas na coletânea “Limites da Utopia”.  Berlin é considerado um eminente 

filósofo e historiador que escreveu entre as décadas de 50 e 90 do século passado. Para 
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esclarecer a utopia do homem ocidental em querer o bem absoluto, o mundo ideal, ele 

busca apresentar como sendo recente a mudança dos valores, ideais e objetivos 

seculares aceitos pela civilização ocidental do Século XX. A diversidade que é aceita 

hoje era considerada erro até os Séculos XVI e XVII, quando reinava a idéia de que 

existia uma só verdade. Só essa verdade importava: morrer por uma causa falsa era algo 

iníquo e lamentável.  

A partir de Platão e Aristóteles os pensadores criam nessa verdade absoluta 

baseada em três dogmas inquestionáveis:  

1) “para todas as perguntas legítimas existe uma única resposta 

verdadeira; todas as outras representam desvios em relação à verdade e, 

portanto, são falsas, sendo que isso se aplica às questões de conduta e 

sentimento, ou seja, à prática, bem como às questões teóricas ou de 

observação – tanto às questões de valor quanto às de fato; 

2) as verdadeiras respostas a essas perguntas são, por princípio, 

conhecíveis; 

3) essas respostas verdadeiras não podem se entrechocar, pois uma 

proposição verdadeira não pode ser incompatível com outra; juntas, essas 

respostas devem formar um todo harmonioso: segundo alguns, elas formam 

um sistema lógico no qual cada elemento implica logicamente os outros e é 

implicado por eles; segundo outros, a relação estabelecida é a da parte para o 

todo ou, no mínimo a da completa compatibilidade de cada elemento com 

todos os outros.” (Berlin, p.168)  

 

Os sofistas gregos acreditavam que a variedade de leis e costumes advinha das 

diferenças de circunstâncias, do meio ambiente ou temperamento, mas não deixavam de 

crer que os objetivos humanos eram os mesmos em toda parte, destacando a igualdade 

na busca por segurança, paz, felicidade e justiça como valores comuns de qualquer 

homem.  

Assim também pensavam os moralistas, antropólogos, relativistas, utilitaristas e 

marxistas que admitiam a existência de objetivos comuns para definir a humanidade. 

Existiria uma solução total que no fim dos tempos o reino da irracionalidade, injustiça e 

miséria teria um fim; o homem seria libertado e viveria então feliz. Somente em meados 

do Século XVIII, com o advento do Romantismo na Alemanha, é que a diversidade foi 

aceita.   

Kant esclarece que “O valor moral de um ato está baseado na livre escolha por 

parte do agente. Se existe o determinismo natural, então não existe livre escolha.” 

(Berlin, p.173) Berlin também cita Fitche, o pai do Romantismo, para provar o fim do 

pensamento da verdade absoluta: “Não sou determinado por meu objetivo; meu objetivo 

é determinado por mim. O alimento não provoca a fome; é minha fome que o torna 

alimento.” (Berlin, p.181) Ele acrescenta que os fins não são descobertos ou 
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encontrados, mas feitos e criados.   Ainda escreve sobre as idéias de Herder e Vico no 

sentido de que os dois expressam pensamento semelhante em relação aos valores que é 

definido por ele mesmo como “Pluralismo”. Esse pluralismo explica que os valores 

podem facilmente se entrechocar dentro do mesmo indivíduo. Isso não quer dizer que 

existam então valores verdadeiros e outros falsos. O exemplo disso é que a justiça 

rigorosa constitui um valor absoluto, assim como a misericórdia e a compaixão dentro 

do mesmo indivíduo. Ao exercitar a misericórdia ou compaixão tornamos a justiça 

rigorosa em valor falso? “A liberdade total para os lobos é a morte dos cordeiros”. 

(Berlin, p. 22) 

Na citação abaixo se pode entender como o autor vê aqueles que negam o pluralismo: 

 

“Felizes os que vivem sob disciplina que aceitam sem questionar, que 

obedecem espontaneamente às ordens de seus líderes, espirituais ou 

temporais, cuja palavra aceitam como lei infrangível; igualmente felizes os 

que, através de seus próprios métodos, chegaram a convicções claras e 

inabaláveis com relação ao que fazer e o que ser, sem a menor sombra de 

dúvida. Só posso dizer que os que se instalam nesses confortáveis leitos do 

dogma são vítimas de uma miopia auto-imposta, antolhos que podem trazer 

contentamento, mas não a compreensão do que significa a humanidade do 

ser.” (Berlin, p. 23) 

 

A citação mais marcante usada por Berlin é a de Immanuel Kant: “Do madeiro tão torto 

do qual é feito o homem nada de totalmente reto pode ser talhado”. (Berlin, p. 27) É 

marcante essa citação por resumir que não se pode cobrar perfeição no proceder de cada 

ser humano, visto que não provém de matriz, origem, perfeita.   

Para Berlin o Romantismo abalou de forma definitiva a fé na verdade universal, 

na possibilidade de uma sociedade harmoniosa e perfeita, livre do conflito, injustiça ou 

opressão.  

Do estudo dos ensaios de Berlin podemos apreender um pouco acerca dos 

valores do homem ocidental e perceber que o culto desses valores em busca de um bem 

absoluto, do paraíso, é uma utopia.   

 

O HOMEM BRASILEIRO 

Euclides da Cunha, na sua obra “Os Sertões”, publicada em 1902, faz um 

profundo apanhado da formação do homem brasileiro na segunda parte do livro 

chamada “O homem”, destacando aspectos importantes para entendermos os valores 

cultuados por brancos, negros e índios que habitaram nossas terras a partir de 1500 e 

nos quatrocentos anos seguintes.  
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Naquela época era comum a teoria do Determinismo de Taine, segundo o qual o 

homem era produto do meio ambiente, da raça e do momento histórico. Além do 

Determinismo, Euclides expressa claramente seu racismo, também muito acreditado em 

seu tempo. Mesmo tendo escrito segundo esses dois princípios abandonados hoje, sua 

obra é útil para entendermos os valores dos habitantes do Brasil nos seus primeiros 

quatro séculos.   

O autor afirmava que não tínhamos unidade de raça e que nunca teremos.  A 

mistura das três raças: o português branco, o escravo negro e o índio amarelo, dá um 

tipo desequilibrado, possuidor de rudimentar moralidade resultando no pardo. Ele 

também escreve acerca do mulato, cariboca, cafuz, sertanejo, gaúcho e jagunço (visão 

racista). 

A variabilidade do meio físico (Determinismo do meio ambiente) também é 

apresentada para mostrar dois Brasis diversos: o do Norte e o do Sul.  Surgem histórias 

distintas para as duas partes. No Norte maior agitação, porém sem fecundidade, no qual 

os costumes eram importados da Europa, capitanias esparsas, com mesma rotina, 

amorfas. No Sul surgiam novas tendências, maior vigor no povo que era mais prático e 

aventureiro, progressista por fim. Surge a figura do ‘Paulista” como fruto das terras do 

Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e regiões do Sul. Era um tipo autônomo, aventureiro, 

rebelde, libérrimo, dominador da terra, insurreto, formador das “Bandeiras”. 

O sulista vivia alheio à luta contra os invasores holandeses do Norte. Sua luta era 

contra a metrópole portuguesa. Daí surge um aspecto interessante de nossa história que 

é a ausência de patriotismo como valor, já que, naquele momento, Século XVII, não 

havia sentimento comum entre os habitantes em relação ao Brasil como Nação. Os 

habitantes do Norte se uniram para combater o batavo, enquanto os habitantes do Sul 

aproveitaram o momento para buscar autonomia regional, dando o reinado de um 

minuto a Amador Bueno.  Na visão de Euclides da Cunha, os interesses eram regionais 

e não nacionais. Cabe a comparação dessas idéias apresentadas da obra de Euclides com 

o texto a seguir extraído do site oficial do Exército Brasileiro sobre sua história: 

“Em verdadeira simbiose da organização tática portuguesa com operações 

irregulares, índios, brancos e negros formaram a primeira força que lutou e 

expulsou os invasores do nosso litoral. Portanto, a partir da memorável 

epopéia de Guararapes (1648), não havia apenas homens reunidos em torno 

de um simples ideal de libertação, mas sim, as bases do Exército Nacional de 

uma Pátria que se confirmaria a 7 de setembro de 1822.” 

(Http\\:www.exercito.gov.br/01inst/Historia/index.htm) 
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Continuando a busca por entender os valores do brasileiro na sua formação, é 

interessante estudar Vianna Moog em sua obra “Bandeirantes e Pioneiros”, escrita por 

esse gaúcho entre 1954 e 1955. No capítulo III descreve a teoria do “mazombo”. Filho 

de Português, porém nascido no Brasil, o mazombo era uma categoria social a que 

ninguém queria pertencer. Era um brasileiro sem vontade de ser brasileiro. Aliás, o 

termo “brasileiro” era apelido dado, nos primeiros anos de colonização, ao português 

que voltava do Brasil para Portugal com fortuna, porém já marcado moral e 

psicologicamente pelo que viveu no Novo Mundo. Fato semelhante aconteceu com o 

espanhol que voltava rico das Índias Ocidentais, sendo apelidado de indiano.   

Voltando ao mazombo, o que lhe caracteriza em termos de valores, ou melhor, a 

falta de valores, era a ausência de gosto pelo trabalho, descaso por tudo que não fosse a 

fortuna rápida, falta de iniciativa e a falta de pertencimento a grupo ou local.  Na 

verdade era um forasteiro de alma. Seu sentimento era o de pertencer à Europa, porém 

seu corpo tinha nascido no Brasil. 

Esse termo pejorativo de mazombo permaneceu em uso até o início do Século 

XX, caducando depois até o esquecimento, mas os sentimentos de derrotismo, 

imoralidade, tristeza e indiferença pelas coisas nacionais não desapareceram de todo no 

brasileiro filho ou neto de português. 

É coerente dizer que Vianna não era determinista como o foi Euclides da Cunha. 

Para Vianna não existia nada de estrutural ou hereditário em matéria de caráter. O 

mazombo “era apenas vítima inconsciente de suas heranças culturais”. (Moog, p.109)  

 No capítulo IV intitulado “Imagem e Símbolo”, Vianna apresenta idéias dos valores 

cultuados no Brasil entre os Séculos XVI e XX.  Partiu da definição de que pioneiro era 

o homem que cultivava, que construía, que ocupava a terra e permanecia nela e que 

bandeirante era o extrativista, o que exercia atividades predatórias e depois voltava à sua 

terra de origem. Vianna mostra que no Brasil a valorização do bandeirante como mito é 

o que entusiasma. O interessante é que, ao citar os feitos dos bandeirantes, elevam-se 

características que são do pioneiro. Isso tudo é da menor importância, pois o que vale é 

o simbolismo da figura do bandeirante. Uma imagem que foi transformada em símbolo. 

Para Vianna, talvez essa seja a imagem que o brasileiro mais cultua e preza. No 

Exército se pode verificar um exemplo dessa influência cultural. Em São Paulo, na 

cidade de Barueri, o nome histórico dado ao Vigésimo Grupo de Artilharia de 

Campanha Leve é “Grupo Bandeirante”. Uma enorme pintura lá existe, na parede do 

prédio do comando, a figura de um homem sisudo, um bandeirante, vestido com trajes 
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do Brasil colônia: barba grande, chapéu largo na cabeça, botas nos pés e sua arma, um 

bacamarte, a tiracolo. A pintura exprime a veneração do bandeirante que serve para 

inspirar os militares paulistas pelos briosos feitos daqueles antepassados desbravadores 

de elevado espírito guerreiro do Estado de São Paulo. No distintivo da organização 

militar também estão presentes os símbolos do bandeirante, representados pelo chapéu e 

pelo bacamarte no centro da figura abaixo. 

 

 
Figura 1: elementos das Bandeiras 

 

A explicação dada por Vianna para a substituição do conceito do pioneiro pelo 

do bandeirante é decorrente do fato de o bandeirante ter chegado primeiro no Brasil e 

sua figura já estava instalada na imaginação popular. A partir daí os atributos positivos 

do pioneiro passaram para o bandeirante como homem de valor, corajoso, destemido, 

forte trabalhador que ama a sua terra. Tudo isso é mito, visto que o brasileiro ainda 

apresentava traços marcantes do bandeirante, daquele que busca a fortuna rápida, o 

individualismo exacerbado, a instabilidade social, a devastação dos recursos naturais 

antes para atender o mercado externo que o interno.  

Percebe-se que Vianna leu a obra Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de 

Holanda e no capítulo VI (Sinais dos tempos) critica o conceito de “homem cordial”. 

Essa crítica é no sentido de que para Vianna o homem brasileiro é mais voltado à 

delicadeza que à cordialidade. O conceito de homem cordial de Holanda será tratado a 

seguir, mas Vianna concorda que no brasileiro é evidente o que chama de “jeito”, o 

jeitinho brasileiro. Explica que vem esse “jeito” da necessidade de, no Brasil, vencer-se 

a natureza tateando, contornando, aguardando as oportunidades, sutilmente. Isso lembra 

um ditado militar que diz: “Enquanto o mundo gira, o milico se vira!”, no sentido de 

arrumar um jeito para tudo, de não parar diante de obstáculos. A missão tem que ser 

cumprida custe o que custar, nisso valendo a criatividade, o jeito.     

Agora sim o conceito de homem cordial da obra “Raízes do Brasil” pode ser 

analisado para a melhor compreensão dos valores do homem brasileiro. Quando se lê o 
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artigo de Rachel Bertol publicado no Jornal O globo em 13/7/2002 que trata das 

entrevistas de Sergio Buarque de Holanda em 1958 e 1977 quando o escritor diz 

concordar que o termo “homem cordial” é ambíguo e que o real sentido é o de um 

homem superficial, dado às emoções, às coisas do coração, da esfera do íntimo e não à 

cordialidade no sentido da amenidade no trato. O homem cordial de Buarque pode até 

ser mau, já que é indiferente às coisas da lei que contraria suas afinidades emotivas. 

Uma dessas características do homem brasileiro apontada por Holanda, do homem 

cordial, é a de ter dificuldade em manifestar uma reverência prolongada ante um 

superior, que é o respeito à hierarquia, uma das bases do militarismo. Isso talvez possa 

explicar a dificuldade de alguns brasileiros em seguir a carreira das armas que exige o 

respeito aos superiores, à hierarquia.  

Em outro trecho da obra, Holanda afirma “No Brasil é precisamente o rigorismo do rito 

que se afrouxa e se humaniza.” Há menos de dez anos, a maneira de marchar no 

Exército foi modificada. Antes era exigido do militar um maior vigor da batida das solas 

dos pés no chão, agora o marchar é mais leve e o tocar dos pés no chão deve ser quase 

natural. Será fruto de décadas de falta de uniformidade, de luta contra uma natureza do 

homem brasileiro? 

Para finalizar esse ensaio serão analisados os conceitos de indivíduo e pessoa, 

além dos de malandro, caxias e renunciador da obra “Carnavais, Malandros e Heróis” 

de Roberto DaMatta, por entender que são conceitos que podem clarificar quais os 

valores cultuados pelo homem brasileiro de hoje.  

Para DaMatta, o verdadeiro problema sociológico é discutir a diversidade entre 

as instituições. “O social é, pois, uma espécie de miolo entre o estímulo e a resposta, 

entre a natureza e o grupo, entre o grupo e a pessoa”. (DaMatta, p.35) Os valores da 

sociedade podem tomar forma quando ocorre a conscientização de se focar a atenção 

sobre um elemento em detrimento de outros. É através do estudo dos ritos que se toma 

ciência desses elementos para a transformação de algo natural em social. “É pela 

dramatização que tomamos consciência das coisas e passamos a vê-las como tendo 

sentido, vale dizer, como sendo sociais.” (DaMatta, p. 36) 

Antes da dramatização de certos ritos militares, é coerente apresentar alguns dos 

conceitos expressos nessa obra citada de DaMatta úteis para esse ensaio. 

- O Individuo como sendo um ser livre, que tem direito a um espaço próprio, 

igual a todos os outros homens. Esse indivíduo é regido por leis impessoais que 

funcionam como instrumento de opressão e controle.  
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- A pessoa é um ser preso à totalidade social à qual se vincula de modo 

necessário, é complementar aos outros e não tem escolhas, porém goza por ser 

reconhecido em seus direitos e privilégios.   

- O malandro expressa o paradigma daquele que não respeita os valores de 

autoridade e poder, mesmo os conhecendo, aproveitando-se deles para seu benefício 

próprio.  

- O caxias é aquele das normas, cumpridor das leis, o certinho.  

- O renunciador vem do misticismo, das procissões. Ele rejeita todo o sistema e 

cria seus próprios valores, sua própria vida.    

Para dramatizar e separar os valores do grupo social formado pelos militares do 

Exército Brasileiro, segue-se um caso real e recente da caserna.  

Diversos militares compõem as forças de manutenção de paz no Haiti sob o comando da 

Organização das Nações Unidas (ONU). Participar de uma missão de paz em outro país 

é considerado um privilégio para um militar. A oportunidade de por em prática certas 

capacidades só treinadas em exercícios é um grande desafio. É necessário passar por um 

rigoroso treinamento antes da partida e uma seleção psicológica também. É interessante 

ver que certos valores militares são colocados à prova durante a missão. Nesse momento 

as fragilidades do homem se evidenciam e aqueles que não têm certos valores ou que os 

tem em menor grau, acabam se destacando perante o grupo. O contato com a miséria de 

um país desolado pela guerra, a falta de recursos, o calor excessivo, o clima de tensão, o 

afastamento da família etc., levam o homem ao stress em vários níveis. Alguns chegam 

a pedir para voltar antes do prazo previsto e muitos tem dificuldades de adaptação às 

suas vidas no retorno ao Brasil.   

Em janeiro de 2010 o Haiti sofreu com um forte terremoto que vitimou vinte e 

um brasileiros. Em junho, o Secretário-Geral da ONU Ban Ki-moon veio ao Brasil para 

prestar sua solidariedade aos familiares das vítimas brasileiras. A cerimônia aberta ao 

público foi precedida de uma conversa do Secretário-Geral com os familiares das 

vítimas a portas fechadas. Essa foi a orientação da ONU previamente passada aos 

militares integrantes da organização militar que sediava o evento. Tudo preparado, 

ensaiado, testado várias vezes, como é costume militar. Na hora combinada, chega Ban 

Ki-moon e sua equipe cadastrada. Porém, uma autoridade regional da ONU, que não 

estava prevista nem autorizada para participar da primeira reunião com os familiares, 

tentou seguir para o salão sendo barrada por um militar responsável pelo protocolo. O 

caso gerou certo desconforto, mas cai como uma luva para exemplificar uma expressão 
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que Roberto DaMatta apresenta. Foi perfeitamente audível num raio de dez metros a 

fala da autoridade que parece ter lido o livro do DaMatta, pois usou todas as letras 

certinhas  ao olhar fixamente para o militar do protocolo e bradar: “Sabe com quem está 

falando?”   Se tivesse cessado aí já estaria bom, mas estamos diante de um caso clássico 

de embate entre um malandro e um caxias.  Eis que o militar do protocolo 

energicamente responde: “Estou cumprindo ordens. Queira se retirar, por favor!!!” A 

postura dele era ereta, semblante fechado, braços abertos na horizontal, uma mão 

espalmada e na outra o indicador mostrando a porta lateral de saída. Quem estava perto 

parou para ver o desfecho da cena. Alguns segundos depois, sob os olhares do militar e 

de todos os demais presentes, a autoridade vira-se para a porta lateral e mantém sua 

pose enquanto caminha em direção à saída. Lá fora, ao ser abordada por outro integrante 

do protocolo que a conduziria para o local da segunda cerimônia aberta a todos, a 

autoridade exclama: “Não aceito desculpas. Diga ao seu comandante que estou me 

retirando agora pela desconsideração manifestada a minha pessoa.”     

No episódio narrado percebemos claramente os papéis de indivíduo, pessoa, malandro e 

caxias. Ficou faltando exemplificar a figuro do renunciador. Momentos antes do embate 

entre o malandro e caxias, um repórter fotográfico estava previamente posicionado no 

local reservado à mídia que faria a cobertura do evento (local para indivíduos). No exato 

momento em que o Secretário-Geral estava no alcance de sua máquina, um outro 

fotógrafo, esse conhecido no meio militar (conceito de pessoa), posicionou-se na linha 

de visada para tirar fotos com privilégios, impedindo a atuação dos demais fotógrafos e 

cinegrafistas. Aquele repórter fotográfico, cumprindo seu papel de renunciador, que cria 

suas próprias regras, não hesitou e gritou em alta voz: “Sai da frente seu filho da 

#&*$#!!!!” Diante de tamanha clareza, o outro saiu rapidamente, mas continuou 

desempenhando seu papel de “pessoa” no restante do evento. 

  

IV - CONCLUSÃO 

As obras dos autores apresentadas neste ensaio, seus conceitos e idéias, 

esclarecem e respondem em bom tom às inquietações apresentadas na introdução.  

Convém reforçar a idéia de Isaiah Berlin quando refuta a verdade única, destaca-

a como utopia e apresenta a pluralidade e o entrechoque de valores como possíveis e 

normais no homem.  



9 
 

A desconstrução do mito do patriotismo entre os brasileiros no Século XVII por 

Euclides da Cunha também merece destaque, pois nos mostra, juntamente com os 

conceitos de mazombo, bandeirantes e pioneiros de Vianna Moog, a necessidade de 

entendermos as motivações, os valores dos homens daquela época em busca dos seus 

interesses pessoais e regionais contra qualquer outro grupo dominador, seja holandês, 

francês, espanhol ou português. 

A falta de rigor em ritos, os conceitos de cordialidade, indivíduo e pessoa 

presentes nas obras de Sergio Buarque de Holanda e Roberto DaMatta, esclarecem a 

dificuldade de os brasileiros evidenciarem certos valores cultuados na caserna. Um bom 

profissional das armas ciente dessas idiossincrasias do homem brasileiro, pode muito 

bem compreendê-lo e empregá-lo de acordo com suas virtudes para o cumprimento das 

missões constitucionais do Exército em prol do nosso Brasil.   

Certamente o assunto não se esgota aqui. Este ensaio instiga o desejo por ler 

outros autores que falam do homem, da formação do brasileiro tais como Celso Furtado, 

Paulo Prado, Oliveira Viana e Joaquim Nabuco, para um maior aprofundamento do 

assunto que é riquíssimo. 

A fim de dar luz à pluralidade e evitar a fixação de valores perenemente ao 

homem, qualquer que seja seu grupo, convém citar mais uma vez Immanuel Kant: “Do 

madeiro tão torto do qual é feito o homem nada de totalmente reto pode ser 

talhado”.(Berlin, p.27)     
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