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RESUMO 
 

AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS MULTICULTURAIS NOS ESTABELECIMENTOS 
DE ENSINO DAS FORÇAS ARMADAS 

 
AUTOR: Lucas Augusto Gomes Mesquita da Silva 

ORIENTADOR: Wellington Ferreira Gomes 
 

O multiculturalismo configura um dos principais problemas da atualidade, abarcando 
questões de ordem filosófica, social e política. Suas consequências para a sociedade 
moderna são grandes e exige enorme atenção. Conviver com a diversidade cultural é 
uma realidade que nos afeta nas mais distintas esferas sociais, inclusive a militar. 
Pelas características da profissão, estamos constantemente operando em ambientes 
distintos em que o contato cultural diversificado é necessário. Diante disso, surge a 
questão de entendermos a preparação dos militares diante desse cenário: estamos 
prontos para atuar militarmente em ambientes culturais diversos? Para alguns 
pesquisadores é necessário que os militares recebam maior atenção educacional 
sobre esse tema, afim de capacitá-los para operações que atuem principalmente em 
outros países, em que aja contato com povos de culturas diferentes. Este trabalho, 
entretanto, busca refutar essa afirmativa, pois ao analisarmos as obras referentes às 
raízes socioculturais do brasileiro, percebe-se que possuímos características próprias 
herdadas do período colonial e, principalmente dos portugueses. Essas 
características tornaram o povo brasileiro miscigenado e aberto a novas culturas e 
experiências. Perante isso, é possível responder a pergunta anteriormente feita e 
entender que as políticas multiculturais dentro da educação e capacitação militar são 
desnecessárias. 

 

Palavras-chave: multiculturalismo, educação, militares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

EVALUATION OF MULTICULTURAL POLICIES IN THE EDUCATION 
INSTITUTIONS OF THE ARMED FORCES 

 

AUTHOR: Lucas Augusto Gomes Mesquita da Silva 
ADVISOR: Wellington Ferreira Gomes 

 

Multiculturalism configures the main problems of today, covering the philosophical, 
social and political issues. Its consequences for society are large and demanding. 
Living with a cultural diversity is a reality that harms us in the most varied social 
spheres, including military. By the features of culture, they are found operating in 
distinct environments in the cultural contact diversified is necessary. Given this, there 
is a question of understanding people's preparation for the scenario: are we ready to 
act militarily in different environments? For some authors it is necessary that the human 
messages should be an important attention for the countries, which is always to contact 
operations in asia countries. This work, however, seeks to refute this assertion, 
because when analyzing the works as they are considered the socio-cultural cultures 
of the Brazilian, we perceive that we have characteristic herds of the colonial period, 
and mainly of the Portuguese. The characteristics became Brazilian mixed and open 
to new cultures and experiences. Faced with this is, it is possible to answer a question 
about multicultural issues within education and military training are needed. 

 

Keywords: multiculturalism, education, military. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A diversidade cultural cresceu vertiginosamente ao longo da história. Isso se 

deve a alguns fatores como a globalização e as imigrações, sendo esta última o 

principal fator que leva os povos de diferentes nações, tradições e culturas a conviver 

dentro de um mesmo espaço territorial. Diante desse cenário surgiu o conceito de 

multiculturalismo, que trata da convivência de pessoas com culturas e tradições 

diversificadas convivendo juntas. 

O multiculturalismo é uma realidade que merece bastante atenção. Suas 

implicações abrangem um grande arcabouço social que varia desde problemáticas de 

ordem discriminatórias e preconceituosas, ou seja, a coexistência pacífica entre as 

diversas culturas, até adaptações curriculares pedagógicas. Além disso, as 

consequências da falta de parâmetros que norteiem os limites da atuação de uma 

cultura diversa, podem ser terríveis. 

Na Europa, por exemplo, devido as exacerbadas migrações de refugiados 

proveniente sobretudo do Oriente Médio, a sociedade europeia busca se adaptar a 

grande massa cultural que adentra suas fronteiras. Atualmente, seu principal 

problema está dentro do âmbito religioso, com implicações políticas. Comunidades 

mulçumanas criaram guetos em que suas leis islâmicas estão acima da Constituição, 

o que sobre a justificativa da preservação e “diversidade cultural”, permite o tráfico de 

armas e drogas, além do terrorismo. 

No Brasil, o multiculturalismo também é uma realidade com precedentes 

bastante históricos. Sua formação sociocultural se deu, sobretudo, através de uma 

miscigenação de raças europeias e americanas: brancos, negros, mulatos, indígenas, 

etc. No desenhar dessa história, o povo português, por certas características que lhe 

eram peculiares, tiveram grande importância para a formação de uma nação de 

cultura diversa. Diante disso, o Brasil pode ser considerado um país de raízes culturais 

miscigenadas e multiculturais. (HOLANDA, 1995) 

A educação também tem sofrido mudanças crescentes em função do 

multiculturalismo. As universidades e as escolas são formadas por uma pluralidade 

cultural extensa. Nelas estão presentes, negros, brancos, cristãos, ateus, pessoas de 

outros países que realizam intercâmbios, mulheres, etc. Não obstante, cresce a 

necessidade de medidas pedagógicas que tornem a educação um ambiente e um 
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meio eficaz para lidar com a pluralidade cultural sem comprometer valores éticos e 

morais, que respeite a diversidade e que capacite as pessoas para lidarem com 

situações e problemas de ordem cultural. 

Neste sentido, o multiculturalismo pode ser entendido como uma resposta das 

minorias à homogeneização cultural, pois as políticas e práticas educacionais são 

vistos como um ambiente que permite traduzir o multiculturalismo em práticas 

educacionais comprometidas com a valorização da pluralidade cultural. (COSTA, 

2012) 

Dentro das instituições militares do Brasil e no exterior, só recentemente houve 

um despertamento para as questões e consequências da dinâmica cultural nos 

cenários operacionais, principalmente após os conflitos travados pelo Estados Unidos 

no Iraque e no Afeganistão demonstrar sua relevância para as forças militares. 

(COSTA, 2012) 

Segundo Costa (2012), “Termos como “consciência cultural”, “respeito a 

diferenças”, inteligência cultural e “terreno humano” vêm permeando a produção 

acadêmica militar na atualidade, produzindo nas Forças Armadas, questionamentos 

acerca de seus impactos no combate”. 

Analisando a formação histórica do Exército Brasileiro, é possível perceber que 

suas bases de formação também foram sustentadas pela pluralidade cultural. Nos 

seus primórdios de formação durante a colônia, os soldados que compuseram as 

fileiras de combate eram os brancos, índios, negros e povos de diferentes raças e 

culturas. 

Ao longo do tempo, essa fusão de culturas foi transmitida pelas raízes históricas 

do Exército. Na Academia Militar das Agulhas Negras, onde são formados os futuros 

comandantes do Exército Brasileiro, não é diferente. A academia é considerada uma 

instituição de curso superior e é composta por cadetes das mais diversas regiões do 

país. São cadetes de raças, etnias e descendências distintas, além de cadetes de 

nações amigas.  

Nos últimos, anos as Forças Armadas tem atuado cada vez mais em operações 

de paz, o que consequentemente coloca os militares em situações de intercâmbio 

cultural. Perante isso, foi criado o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil 

(CCOPAB), afim de capacitar os militares para as operações de paz. Dentro deste 

centro, os militares recebem uma grande quantidade de instrução, tanto sobre os 

aspectos militares e operacionais da missão, quanto aspectos de  
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 necessário problematizar a seguinte questão: é necessário que haja 

demasiadas políticas multiculturais nos estabelecimentos de ensino do Exército 

Brasileiro afim de capacitá-los para o exercício de suas funções?  

Com base neste questionamento, este trabalho busca entender as 

características do brasileiro e como ele lida com o multiculturalismo, afim de avaliar a 

necessidade de políticas multiculturais dentro dos estabelecimentos de ensino e 

capacitação para operações, e em escolas de formação militares. Esta avaliação será 

útil para compreender possíveis consequências dessas políticas para os 

estabelecimentos de ensino do Exército Brasileiro, suas doutrinas e seus valores. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o processo de formação e as características culturais do brasileiro e suas consequências 

sobre o multiculturalismo nas instituições de ensino, capacitação e em operações militares. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Entender o multiculturismo e suas características; 

Compreender a relação dos militares com o multiculturalismo em operações e; 

Compreender o processo de formação cultural do brasileiro e do Exército Brasileiro; 

Estabelecer uma relação entre a formação cultural do brasileiro e suas características nas 

relações interpessoais afim de refutar as políticas multiculturais atuais nas instituições de ensino 

do Exército Brasileiro. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O tema dessa pesquisa está inserido na linha de pesquisa bibliográfica, em que 

foi realizado a leitura de livros, trabalhos de monografia relacionados ao tema e artigo 

provenientes da internet, afim de embasar e dar suporte teórico a temática discutida 

nesta monografia.  

 

2.1 O CONCEITO DE MULTICULTURALISMO E SUAS PROBLEMÁTICAS 

 

O multiculturalismo é a palavra utilizada para descrever a coexistência de várias 

culturas numa mesma região, cidade ou país. A diversidade de culturas, credos e 

tradições formam uma sociedade multicultural. Antônio Flávio Moreira em sua obra 

“Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas”, relaciona e conceitua 

as lógicas do monoculturalismo e do multiculturalismo: 

 

A lógica monocultural se associa a um modo de explicação da vida social 
voltado para a mesmidade (somos todos iguais, ou seja, somos guiados por 
significados homogêneos que produzem uma única interpretação). Tal lógica 
se baseia em um processo de homogeneização e simplificação de quem 
somos ou ainda de busca de uma essência de que somos feitos. Por outro 
lado, a lógica multicultural opera na direção da heterogeneização e da 
diferença. Ressalta a nossa construção social, nas práticas discursivas, sob 
as redes do poder. Somos orientados por uma multiplicidade de significados 
que guiam nossas práticas, nos influenciando, e as quais nós também 
influenciamos (MOREIRA, 2008, p. 123). 

 

 O conceito de multiculturalismo, no entanto, ainda é encarado de forma 

confusa devido suas complexas e divergentes interpretações. Valores morais e éticos 

se encontram e se confundem com questões de ordem social e política num ambiente 

que rapidamente pode se tornar instável.  

A polissemia do termo e a necessidade de adjetiva-lo evidencia esta realidade 

complexa. Expressões e conceitos como o multiculturalismo liberal, celebratório, 

crítico, emancipador, revolucionário são constantemente encontrados na produção 

sobre o tema, o quê evidencia ainda mais as diversificadas concepções e vertentes 

multiculturais. (MOREIRA, 2008)  

Ao se analisar a história de praticamente qualquer nação, é possível perceber 

que seu processo de construção civilizatório aconteceu através do contato entre povos 
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e intercâmbios culturais. Na América Latina e, particularmente no Brasil, existe uma 

base multicultural muito forte, em que a constância das relações interétinicas criaram 

uma história dolorosa e trágica, principalmente no que diz respeito aos grupos 

indígenas e afrodescendentes. (MOREIRA, 2008) 

Neste contexto, Antônio Flávio Moreira se refere ao multiculturalismo com uma 

visão bastante crítica ao processo de contato e assimilação de culturas. Para ele, essa 

dinâmica intercultural não se deu de forma apaziguada e bem conduzida, 

especialmente na América Latina. Sobre isso ele diz: 

 

 [...]A nossa formação histórica está marcada pela eliminação física do "outro" 
ou por sua escravização, que também é uma forma violenta de negação de 
sua alteridade. Os processos de negação do "outro" também se dão no plano 
das representações e no imaginário social. Neste sentido o debate 
multicultural na América Latina nos coloca diante da nossa própria formação 
histórica, da pergunta sobre como nos construímos socioculturalmente, o que 
negamos e silenciamos, o que afirmamos, valorizamos e integramos na 
cultura hegemônica. A Problemática multicultural nos coloca de modo 
privilegiado diante dos sujeitos históricos que foram massacrados, que 
souberam resistir e continuam hoje afirmando suas identidades e lutando por 
seus direitos de cidadania plena na nossa sociedade, enfrentando relações 
de poder assimétricas, de subordinação e exclusão (MOREIRA, 2008, p. 17). 

 

A multiplicidade cultural é uma realidade inquestionável e, atualmente, o 

multiculturalismo tem seu crescimento firmado principalmente pelos movimentos 

migratórios. A Europa, por exemplo, atualmente está sofrendo um grande processo 

multicultural devido ao intenso fluxo de refugiados que estão entrando no continente, 

sobretudo os advindos do Oriente Médio. 

A vida de muitos europeus hoje é vivida numa diáspora em que a arte de 

conviver com a diferença tornou-se problema cotidiano. Tal problema só se tornou 

perceptível no momento em que as diferenças entre as pessoas deixaram de ser 

percebidas apenas como fonte temporária de irritação. Diferente do que ocorria no 

passado, conviver próximo a “estranhos” é uma realidade que veio para ficar, portanto, 

é necessário adquirir habilidades que possibilitem a coexistência diária com modos de 

vida diferentes do nosso, não apenas sustentável, mas que traga benefícios a todos, 

não apesar das diferenças que nos dividem, mas em função delas (BAUMAN, 2013) 

Diante disso, a resposta de uma sociedade multicultural depende de fatores 

como políticas públicas propostas pelo governo, a educação em prol da tolerância e o 

respeito a diversidade, a forma como as outras culturas se impões à cultura 

dominante, e a história de formação social e cultural do povo em questão, entre outras. 
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O multiculturalismo, no entanto, deve ser encarado com bastante crítica. O seu 

empreendimento pode parecer inicialmente uma força que busca a transformação da 

desigualdade social, fenômeno que certamente recebe a aprovação geral,  mas sob o 

disfarce da “diversidade cultural” 

Entretanto, Bauman faz duras críticas as concepções do multiculturalismo, pois 

para ele, a diversidade cultural é utilizada de forma política para “justificar” as 

desigualdades sociais. Em seu livro, A cultura no mundo líquido moderno, ele diz: 

 
A nova indiferença à diferença apresenta-se, em teoria, como uma aprovação 
do “pluralismo cultural”. A prática política constituída e apoiada por essa teoria 
é definida pelo termo “multiculturalismo”. Ela é aparentemente inspirada pelo 
postulado da tolerância liberal e do apoio aos direitos das comunidades à 
independência e à aceitação pública das identidades que escolheram (ou 
herdaram). Na realidade, contudo, o multiculturalismo age como uma força 
socialmente conservadora. Seu empreendimento é a transformação da 
desigualdade social, fenômeno cuja aprovação geral é altamente improvável, 
sob o disfarce da “diversidade cultural”, ou seja, um fenômeno merecedor do 
respeito universal e do cultivo cuidadoso (BAUMAN, 2013, p. 32). 

 

Em sua obra já citada, Antônio Flávio Moreira vai mais fundo nos conflitos 

culturais, correlacionando-os com as práticas pedagógicas, o meio acadêmico e o 

processo educacional. Na sua concepção, as questões multiculturais nas 

universidades são frágeis devido sua intrínseca relação com a dinâmica dos 

movimentos sociais. Convém ressaltar 

 

Uma das características fundamentais das questões multiculturais é 
exatamente o fato de estarem atravessadas pelo acadêmico e o social, a 
produção de conhecimentos, a militância e as políticas públicas. Convém ter 
sempre presente que o multiculturalismo não nasceu nas universidades e no 
âmbito acadêmico em geral. São as lutas dos grupos sociais discriminados e 
excluídos, dos movimentos sociais, especialmente os ""referidos às questões 
étnicas e, entre eles, de modo particularmente significativo entre nós, os 
referidos às identidades negras, que constituem o locus de produção do 
multiculturalismo [...] (MOREIRA, 2008, p.18). 

 

Ao tratar do multiculturalismo especificamente no ensino e na formação de 

educadores, Moreira demonstra bastante criticidade por entender que o 

multiculturalismo ainda caminha de forma tímida na abrangência desse tema dentro 

da ótica curricular educacional. 

 

[...] Por outro lado, as questões relativas ao multiculturalismo só 
recentemente têm sido incluídas nos cursos de formação inicial de 
educadores/as e, assim mesmo, de modo esporádico e pouco sistemático, 
ao sabor de iniciativas pessoais de alguns professores/as. Quanto à formação 
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continuada, por iniciativas oficiais e de várias organizações não 
governamentais, algumas vezes em parceria entre organismos públicos e 
ONGs, várias experiências têm sido promovidas no sentido de favorecer a 
incorporação da perspectiva multicultural na educação básica. Também a 
pesquisa sobre esta temática vem adquirindo pouco a pouco maior 
visibilidade e abrangendo diversas dimensões (MOREIRA, 2008, p 19). 

 

Apesar de considerar importante tratar dos aspectos culturais que inibem o 

pleno desenvolvimento social de inclusão e isonomia entre culturas, etnias e raças 

diferentes, como bem tratou Moreira (2008, p. 23), “Uma educação para a negociação 

cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de poder entre os 

diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de favorecer a 

construção de um projeto comum”, o objetivo deste trabalho não é abordar as 

problemáticas socioculturais históricos ou atuais do multiculturalismo, seja de inclusão 

ou discriminação em meio acadêmico, mas apresentar uma perspectiva histórica à 

cultura brasileira que afirme a pré-disposição positiva do brasileiro em lidar com essas 

problemáticas multiculturais com mais facilidade. 

Diante disso, surgem muitas questões sociais e, principalmente, políticas, 

referentes a esse assunto. Existem povos que são capazes de lidar com essa situação 

com mais facilidade. E existem sociedades que, lidar com diferentes crenças, religiões 

e culturas, pode ser exigente demais para povos que preferem ter sua cultura 

preservada e dominante. 

Ainda em sua obra, Bauman cita o pensamento de Alan Touraine, que propôs 

a noção de “multicomunitarismo”. Para Touraine, no multiculturalismo o indivíduo 

escolhe seu modo de vida e os pontos de referência para sua lealdade, já no 

multicomunitarismo, a lealdade de um indivíduo é uma questão respondida pelo 

pertencimento a uma comunidade de origem, o que torna a negociação dos valores 

existenciais e dos estilos de vida inúteis. A cerca desta dicotomia, Bauman escreveu: 

 
Enquanto continuar a confusão entre essas duas noções, a ideia de 
“multiculturalismo” virou marionete de uma globalização “negativa”, 
selvagem, descontrolada. Graças a ela, as forças globais podem disfarçar as 
consequências destrutivas de suas ações aumentando as desigualdades 
intra e intersociais. O costume   comunidade. O novo culturalismo, tal como o 
racismo que o precedeu, busca minar a consciência moral e aceitar a 
desigualdade humana encarando-a como um fato que ultrapassa nossa 
capacidade de intervenção (no caso do racismo), ou como uma condição na 
qual não se deveria interferir, em deferência a seus veneráveis valores 
culturais (BAUMAN, 2013, p. 34). 
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Embora o multiculturalismo tenha diferentes abordagens para pessoas e 

instituições, pensar em multiculturalismo é considerar as identidades plurais que 

permeiam os diversos espaços sociais e sobre as possibilidades que permitam suas 

representações em instituições e organizações (COSTA, 2012). Deve-se enfatizar, no 

entanto, um multiculturalismo crítico, em que os conteúdos pedagógicos e curriculares 

devem ser tratados de forma a romper visões e atitudes preconcebidas sobre a 

diversidade cultural (COSTA, 2012).  

 

2.2  O MULTICULTURALISMO E O ENSINO EDUCACIONAL MILITAR 

 

A dinâmica cultural abrangeu as mais diversas áreas da sociedade, inclusive 

na área militar, em que as operações atuais exigem um intercâmbio cultural entre as 

forças atuantes. De acordo com Costa (2012, apud BORUM, R., 2011, p. 37) “A 

dimensão humana de um conflito é extremamente importante, e [que] isso vai muito 

além do simples conhecimento da cultura do adversário. Nem mesmo um 

entendimento profundo da cultura e das dinâmicas sociais será suficiente para ganhar 

uma guerra (embora o desconhecimento desses aspectos possa ser suficiente para 

perdê-la)”. Termos como “consciência cultural”, “respeito a diferenças”, inteligência 

cultural e “terreno humano” vêm permeando a produção acadêmica militar na 

atualidade, produzindo, no seio das Forças Armadas, questionamentos acerca de 

seus impactos no combate (COSTA, 2012). 

Os novos ambientes operacionais em que as Forças Armadas estão inseridas, 

cada vez mais coloca os militares em situações multiculturais e, a partir disso, incita 

os altos escalões quanto as políticas e estratégias para lidar com estes novos 

ambientes. Segundo Costa (2012) “Essa preocupação é significativa, devido à 

constante interação desses soldados com pessoal civil e militar, de diferentes 

nacionalidades, culturas, valores e linguagens em missões militares. Como resultado, 

torna-se importante chamar a atenção para estratégias e políticas públicas adotadas 

para governar ou administrar os problemas de sociedades culturalmente plurais”. 

Segundo Costa (2012, apud CONNABLE, 2009), “Essas demandas e 

necessidades levaram à implantação de vários centros de adestramento cultural nos 

Estados Unidos, no final do ano de 2003, com vistas a desenvolver uma competência 

cultural no bojo do treinamento das tropas que vão se desdobrar, bem como em cursos 

de praças, de oficiais e de Estados-Maiores”. Essas mudanças também chegaram ao 
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Brasil com a criação do Centro de Instrução de Operações de Paz do Brasil 

(CIOpPAZ), que posteriormente evoluiu para o Centro Conjunto de Operações de Paz 

do Brasil (CCOPAB). 

 

2.2.1 Os militares em missões de paz e a sua capacitação multicultural 

 

Hoje, o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) é o principal 

órgão de capacitação profissional a envolver assuntos multiculturais como objetivos a 

serem atingidos na sua grade curricular. Para Costa (2012), os objetivos apresentam 

fins operacionais específicos, mas são apontados aspectos culturais também, tais 

como:  

Objetivos particulares de disciplinas da fase à distância:  
[…] Reconhecer a importância das diferentes manifestações culturais nas 
operações de paz;  
Compreender os diversos contextos culturais;  
Desenvolver habilidades para trabalhar em ambientes multiculturais;  
[…] Identificar o impacto que existe em seus respectivos papéis [homens e 
mulheres] para construção da paz;  
Conhecer as atividades da Força de Paz que podem beneficiar homens e 
mulheres em transição da guerra para paz;  
Investigar como homens e mulheres são afetados pelo conflito  
Objetivos particulares de disciplinas da fase presencial:  
Descrever como tratar situações internas tensas entre os membros da equipe 
no ambiente multicultural e multinacional;  
Estar ciente das situações que podem acontecer quando indivíduos de 
diferentes ambientes culturais e políticos convivem por períodos longos;  
Explicar os principais conceitos relacionados com o ambiente multicultural;  
[…] Utilizar linguagem adequada às diversas situações; […] (COSTA, 2012, 
p. 5) 

 

A partir dos extratos acima, parece claro que questões presentes nas 

instruções como a compreensão das diferentes culturas e línguas, bem como uma 

perspectiva de empatia para com "o outro" estão presentes, indicando sensibilidades 

multiculturais. Entretanto, só a partir de uma intenção multicultural, mais explícita e 

concreta, seria possível contribuir para um melhor entendimento e incorporação de 

tais instruções. Isso, sem dúvida, enriqueceria e fortaleceria a preparação dos atores 

militares para missões de paz, bem como para outros tipos de missões. (REJANE, 

2012). 

A partir do que foi ilustrado até aqui quanto a educação promovida pelo 

CCOPAB, Rejane acertou ao reconhecer os aspectos operacionais promovidos pela 
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capacitação deste órgão e como o desempenho das Forças Armadas em missões de 

paz podem estar ligadas a educação multicultural, mas errou ao enfatizar a 

necessidade de um foco excessivo e demasiado neste assunto em detrimento dos 

aspectos operacionais. 

Costa (2012) realizou entrevistas e ouviu depoimentos de militares brasileiros 

que estiveram na Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti 

(MINUSTAH), Missão de Verificação das Nações Unidas para Angola (UNAVEM III) e 

Força de Proteção das Nações Unidas na Antiga Iugoslávia. Através das respostas 

dessas entrevistas, podemos notar que a demasiada necessidade de educação 

multicultural é paliativa. Segundo Costa (2012), nesta primeira parte, a maioria 

pareceu acreditar no “jeitinho brasileiro” para compreender e como lidar com a 

diversidade cultural: 

 
[…] o brasileiro sempre foi um pouco extrovertido, então sempre brinca, fala, 
conversa, o que não é característica de outros povos, […] são povos mais 
sérios [...] a cultura é outra, são mais fechados etc. Isso acabou gerando 
facilidade prá uns, dificuldades prá outros.  
[…] nossa capacidade de adaptação [do militar brasileiro] ela é muito grande, 
o pessoal se adapta [...] 
[…] de tudo, essa questão de manter a segurança, é um aspecto positivo, só 
que é uma questão macro, envolve o Brasil como um todo [...] mas no micro, 
ali, o ACISO [ações cívico sociais], o contato com as pessoas, a conversa, o 
dia-a-dia, isso vai fazendo com que eles sintam que o Brasil é um país amigo, 
que está lá para ajudar. Costa (2012, apud militar da MINUSTAH). 

 

Neste segundo trecho, expressam a necessidade de uma maior capacitação 

educacional cultural para lidar com as situações encontradas nos ambientes 

operacionais multiculturais das operações de paz:  

 
[…] eu acharia interessante se a gente já pudesse, desde já, independente 
da missão de paz, trabalhar esses conceitos [multiculturais], porque é uma 
realidade que você só vem trabalhar, quando vai para a missão. [...] você não 
tem muita... [experiência], [...] Então eu acharia interessante se nós 
pudéssemos, desde já, assim como o idioma, ter algum tipo desse contato, 
intercâmbios, reuniões multiculturais, que aí seriam interessantes. Aí que eu 
estou querendo chegar, porque você já teria gente, já, digamos, vendo isso 
como uma coisa normal. Costa (2012, apud militar da MINUSTAH). 

 

Diante de ambas as entrevistas o que se nota é que a dificuldade com que os 

militares se depararam não estava na sua adaptação a outra cultura, mas sim em 

questões culturais específicas da região em que atuaram. Nesse caso, conhecer 

partes da cultura como o idioma, tradições e comidas típicas podem suprir essa 

necessidade. Como foi citado pelo próprio militar na entrevista, os brasileiros possuem 
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facilidade em se adaptar e a conviver com outros povos, são mais abertos e 

brincalhões e conseguem se “misturar” com grande facilidade. Nesse sentido, a 

essência do brasileiro está mais voltada para a recepção e aceitação da diversidade 

cultural do que para o preconceito de raças. Tal realidade se deve principalmente pela 

formação social do brasileiro no início de sua colonização, que será abordado mais 

adiante.  

Segundo o exposto logo acima, depreende-se que o multiculturalismo a luz das 

operações e da educação militar na formação de seus soldados, tanto por escolas de 

formação como centros de capacitação de estágios de operações, não se aplica a 

realidade a qual os militares, no exercício de suas atividades, devem lidar. Conforme 

foi ilustrado no início, o multiculturalismo está enraizado nos conflitos sociais advindos 

do choque cultural e falta de políticas públicas entre povos que estão vivendo na 

mesma região, e não em operações e ambientes operacionais.  

 

3 AS RAÍZES DO BRASIL E O MULTICULTURALISMO 

 

Conforme as ilustrações anteriores, vimos que o brasileiro possui certas 

características que nos tornam um povo com mais aptidão para lidar com a 

diversidade cultural do que o normal. Essas características foram construídas e 

herdadas no período colonial conforme a história do Brasil se desenrolava. Diante 

disso, neste tópico abordarei o processo de formação cultural do brasileiro, afim de 

demonstrar que as questões multiculturais que envolvem a sociedade, e 

especialmente as Forças Armadas, não nos aflige ao ponto de necessitarmos de 

profundas mudanças em nossa educação. 

As raízes culturais do Brasil estão diretamente ligadas ao período colonial e 

aos portugueses. Os portugueses possuíam certas características que moldaram a 

sociedade brasileira e a tornaram aptas a conviverem e tralharem com a diversidade 

cultural. Dentre elas a plasticidade do português e a ausência do orgulho de raça, que 

já no tempo colonial, garantiu um povo português mestiço (BUARQUE DE 

HOLLANDA, 1995). Neste trecho, já é possível verificar que as características dos 

portugueses tiveram grande importância na formação cultural brasileira. 

Sérgio Buarque de Holanda é uma das principais referências para o estudo das 

raízes brasileiras. Em “Raízes do Brasil”, uma das suas principais obras, o autor 

analisa e conceitua o homem que conquistou e deixou um legado ao povo brasileiro 
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através de classificações em pares distintos: o trabalhador e o aventureiro; o 

semeador e o ladrilhador. 

 

O autor ressalta o perfil do trabalhador que busca a paz, a estabilidade e a 
segurança e busca esta condição mesmo que demande longo tempo. Já o 
aventureiro quer o proveito imediato das coisas, buscando sempre o bônus 
sem arcar com o ônus. Um homem imediatista e pouco precavido. Já o 
semeador vem caracterizar o colonizador português como aquele que até 
mesmo na construção de suas cidades dispensava qualquer zelo e 
planejamento, como aquele semeador a jogar suas sementes campo afora 
onde umas, caídas em bom lugar produziriam bons frutos, outras em lugar 
diverso nunca vingariam. Um tipo humano imprevidente, desleixado e para o 
qual o trabalho e a dedicação eram estranhos. O ladrilhador, como um par 
antagônico, vem descrever um colonizador providente, preocupado com o 
plano e a perfeição, dedicado à urbanização. Homem minucioso que quer 
ordenar o mundo e buscar a harmonia como aquele ladrilhador que tudo 
calcula e observa para dispor corretamente e com perfeição os ladrilhos de 
uma construção (GROFF, 2007, p. 29). 

 
 

3.1 Trabalhadores e aventureiros 

 

Para Sérgio Buarque de Holanda, o português aventureiro que desbravou o 

território colonial, eram homens que ignoravam as fronteiras e buscavam espaços 

ilimitados para viverem, acreditavam em projetos vastos e horizontes distantes. 

Homens que buscavam concretizar seus objetivos e colher os frutos sem plantar a 

árvore. Assim descreve o autor:  

 

Esse tipo humano ignora as fronteiras. No mundo tudo se apresenta a ele em 
generosa amplitude e, onde quer que se erija um obstáculo a seus propósitos 
ambiciosos, sabe transformar esse obstáculo em trampolim. Vive dos 
espaços ilimitados, dos projetos vastos, dos horizontes distantes (HOLANDA, 
2006, p. 34). 

 

As características do português aventureiro foram preponderantes para o 

sucesso da colonização, pois a plasticidade, a facilidade de miscigenação racial, e a 

adequação ao clima tropical por ser próximo ao clima de Portugal, permitiram uma 

rápida adaptação dos colonizadores. 

 

No Brasil, as características do aventureiro tiveram aspectos positivos em 
termos de adaptação ao meio ambiente, visto a plasticidade do colonizador e 
sua capacidade de miscigenação racial que permitiram sua fixação ao meio 
tropical. Pela falta essas características o projeto colonizador holandês 
fracassou (GROFF, 2007, p. 31). 
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Segundo Holanda (2006), o homem português aventureiro foi o grande 

responsável pela expansão territorial da colônia. Sua audácia permitiu a conquista de 

novos horizontes e consequentemente, a expansão territorial. Naquele período 

histórico, a coragem e o destemor eram valorizados. 

Além do espírito e características aventureiras tão marcantes, os portugueses 

possuíam uma cultura apta e aberta à mudanças, com facilidade para ceder a novos 

costumes e a se misturar com novas raças e população de cor quando era necessário. 

Sobre isso, Holanda escreve: 

 

A isso cumpre acrescentar outra face bem típica de sua extraordinária 
plasticidade social: a ausência completa, ou praticamente completa, entre 
eles de qualquer orgulho de raça. Ao menos do orgulho obstinado e inimigo 
de compromissos, que caracteriza os povos do Norte. Essa modalidade de 
seu caráter, que os aproxima das outras nações de estirpe latina, e mais do 
que delas, dos muçulmanos da África, explica-se muito pelo fato de serem os 
portugueses, em parte, e já ao tempo do descobrimento do Brasil, um povo 
de mestiços (HOLANDA, 1995, p. 53). 

 

Em contrapartida, Sérgio Buarque analisa o homem trabalhador como uma 

oposição aos princípios e atividades do homem aventureiro, e o conceitua como: 

 

[...] aquele que enxerga primeiro a dificuldade a vencer, não o triunfo a 
alcançar. O esforço lento, pouco compensador e persistente, que, no entanto, 
mede todas as possibilidades de esperdício e sabe tirar o máximo proveito 
do insignificante tem sentido bem nítido para ele. Seu campo visual é 
naturalmente restrito. A parte maior que o todo (HOLANDA, 2006, p. 34). 

 

Diferente do homem aventureiro, o trabalhador não busca rápido proveito 

material, ele busca compensação a longo prazo, conforme ressalta Groff (2007, p. 30), 

“O trabalhador busca a paz, a estabilidade e a segurança e não a perspectiva de 

rápido proveito material. Acredita em compensações de longo prazo”. Seu trabalho é 

fruto de uma árvore plantada com esforço e dedicação diária. Entretanto, para 

Holanda, no processo de colonização brasileiro o trabalhador teve papel limitado, em 

contrapartida ao papel dominante do aventureiro português: 

 

Na obra da conquista e colonização dos novos mundos coube ao trabalhador, 
no sentido aqui compreendido, papel muito limitado, quase nulo. A época 
predispunha aos gestos e façanhas audaciosos, galardoando bem os homens 
de grandes vôos. E não foi fortuita a circunstância de se terem encontrado 
neste continente, empenhadas nessa obra, principalmente as nações onde o 
tipo do trabalhador, tal como acaba de ser discriminado, encontrou ambiente 
menos propício (HOLANDA, 2006, p. 36). 
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Diante disso, é possível constatar que o processo civilizatório no Brasil se deu 

por uma sociedade formada por homens portugueses altamente desejosos e 

apaixonados por riquezas e dinheiro fácil. Sobre isso, Groff complementa: 

 

Desta forma, podemos afirmar que fomos colonizados sob a ética da aventura 
e hoje levamos as marcas desse não projeto civilizador. Estas marcas do 
aventureirismo espontâneo que sobrevive nesta civilização tropical parecem 
enfraquecer e levar ao amolecimento as instituições e as relações sociais e, 
sobretudo contribuir com o perfil do homem cordial [...] (GROFF, 2007, p. 30). 

 

Acerca da colonização holandesa, é perceptível que muitas das características 

que estavam presentes nos colonizadores portugueses, foram o motivo de queda pela 

ausência nos colonizadores holandeses. Sobre o insucesso das colonizações 

holandesas, Sérgio Buarque de Holanda faz uma rápida comparação ao sucesso 

português: 

 

Seu empenho de fazer do Brasil uma extensão tropical da pátria europeia 
sucumbiu desastrosamente ante a inaptidão que mostraram para fundar a 
prosperidade da terra nas bases que lhe seriam naturais, como, bem ou mal, 
já o tinham feito os portugueses. Segundo todas as aparências, o bom êxito 
destes resultou justamente de não terem saído ou podido manter a própria 
distinção com o mundo que vinham povoar. Sua fraqueza foi sua força 
(HOLANDA, 1995, P. 64). 

 

Neste outro trecho, Sérgio Buarque ressalta os fatores territoriais e climáticos 

como influenciadores do insucesso holandês e reforça os aspectos culturais próprios 

dos portugueses para a miscigenação: 

 
O insucesso da experiência holandesa no Brasil é, em verdade, mais uma 
justificativa para a opinião, hoje corrente entre alguns antropologistas, de que 
os europeus do Norte são incompatíveis com as regiões tropicais. O indivíduo 
isolado – observa uma autoridade no assunto – pode adaptar-se a tais 
regiões, mas a raça, essa decididamente não; à própria Europa do sul ela já 
não se adapta. Ao contrário do que sucedeu com os holandeses, o português 
entrou em contato íntimo e frequente com a população de cor. Mais do que 
nenhum outro povo da Europa, cedia com docilidade ao prestígio 
comunicativo dos costumes, da linguagem e das seitas dos indígenas e 
negros. Americanizava-se ou africanizava-se, conforme fosse preciso. 
Tornava-se negro, segundo expressão consagrada da costa da África 
(HOLANDA, 1995, P. 64). 

 

Nesta outra parte de sua obra, Holanda esclarece que os fatores culturais, 

como o idioma, também estavam interligados e foram preponderantes para o 

desempenho colonial dos portugueses e holandeses: 
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A própria língua portuguesa parece ter encontrado, em confronto com a 
holandesa, disposição particularmente simpática em muitos desses homens 
rudes. [...] para nossos índios, os idiomas nórdicos apresentam dificuldades 
fonéticas praticamente insuperáveis, ao passo que o português, como o 
castelhano, lhes é muito mais acessível[...] Os missionários protestantes, 
vindos em sua companhia, logo perceberam que o uso da língua neerlandesa 
na instrução religiosa prometia escasso êxito, não só entre os africanos como 
entre o gentio da terra. Os pretos velhos, esses positivamente não o 
aprendiam nunca. O português, ao contrário, era perfeitamente familiar a 
muitos deles. A experiência demonstrou, ao cabo, que seu emprego em 
sermões e prédicas dava resultados mais compensadores. [...] 
Importante, além disso, é que, ao oposto do catolicismo, a religião reformada, 
trazida pelos invasores, não oferecia nenhuma espécie de excitação aos 
sentidos ou à imaginação dessa gente, e assim não proporcionava nenhum 
terreno de transição por onde sua religiosidade pudesse acomodar-se aos 
ideais cristãos (HOLANDA, 1995, p. 65). 

 
Essas características enraizaram no caráter brasileiro e formaram os pilares da 

nossa cultura, de forma que o brasileiro está mais apto a lidar com as diferenças 

sociais e culturais, a se misturar com diferentes etnias e raças, e a se adaptar a 

situações adversas. Conforme será abordado mais adiante, essa facilidade herdada 

pela cultura portuguesa, não exige necessariamente grandes políticas educacionais 

que desenvolvam a capacidade multicultural do brasileiro. 

 

3.2 Semeadores e ladrilhadores 

 

Sérgio Buarque de Holanda utiliza esses dois termos para diferenciar os 

portugueses e espanhóis em relação a sua forma de colonizar. O espanhol é visto 

pelo autor na figura do ladrilhador, sempre preocupado com a urbanização, em 

realizar construções com ângulos retos, com o planejamento e aperfeiçoamento de 

obras que tenham harmonia e perfeição. Sobre os espanhóis, Sérgio Buarque 

escreve: 

  

Em nosso próprio continente a colonização espanhola caracterizou-se 
largamente pelo que faltou à portuguesa: por uma aplicação insistente em 
assegurar o predomínio militar, econômico e político da metrópole sobre as 
terras conquistadas, mediante a criação de grandes núcleos de povoação 
estáveis e bem ordenados. Um zelo minucioso e previdente dirigiu a fundação 
das cidades espanholas na América (HOLANDA, 1995, p. 96). 

 

Para Holanda, os espanhóis eram homens que buscavam os detalhes, as 

minúcias e eram criteriosos no que faziam. Sua forma de construir as cidades 

revelavam as características culturais próprias deste povo e suas aspirações de 

ordenar e dominar o mundo conquistado. Sobre isso, o autor complementa dizendo: 
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Já à primeira vista, o próprio traçado dos centros uranos da América 
espanhola denuncia o esforço determinado de vencer e retificar fantasia 
caprichosa da paisagem agreste: é um ato definido da vontade humana. As 
ruas não se deixam modelar pela sinuosidade e pelas asperezas do solo; 
impõem-lhes antes o acento voluntário da linha reta. O plano regular não 
nasce, aqui nem ao menos de uma ideia religiosa, como a que inspirou a 
construção das cidades do Lácio e mais tarde a das colônias romanas, de 
acordo com o rito etrusco; foi simplesmente um triunfo da aspiração de 
ordenar e dominar o mundo conquistado. O traço retilíneo, em que se exprime 
a direção da vontade a um fim previsto e eleito, manifesta bem essa 
deliberação. E não é por acaso que ele impera decididamente em todas essas 
cidades espanholas, as primeiras cidades “abstratas” que edificaram 
europeus em nosso continente (HOLANDA, 1995, p. 96). 

 

Em contrapartida os portugueses construíram cidades sem planejamento ou 

organização. Nas palavras de Groff,  “Em oposição, os portugueses formavam suas 

cidades como se fosse um amontoado de construções, as ruas eram sinuosas, 

estreitas e sem nenhum planejamento.”(GROFF, 2007) Os prédios e as casas eram 

feitos sem nenhuma padronização ou ordenação, como sementes jogadas que 

crescem amontoadas umas sobre as outras sem nenhuma organização. Por esse 

motivo os portugueses ficaram conhecidos como semeadores. Assim relata Holanda: 

 

A rotina e não a razão abstrata foi o princípio que norteou os portugueses, 
nesta como em tantas outras expressões de sua atividade colonizadora. 
Preferiam agir por experiências sucessivas, nem sempre coordenas uma às 
outras, a traçar de antemão um plano para segui-lo até ao fim. Raros os 
estabelecimentos fundados por eles no Brasil que não tenham mudado uma, 
duas ou mais vezes de sítio, e a presença da clássica vila velha ao lado de 
certos centros urbanos de origem colonial é persistente testemunho dessa 
atitude tateante e perdulária [...] 
[...]Tudo parece irregular. Os portugueses não tinham ordem em suas 
colônias. A liberalidade dos portugueses se assemelha à liberdade do 
semeador a jogar suas sementes que caem desordenadamente. Os 
portugueses, sem nenhum rigor, nenhum método, nenhuma previdência, 
sempre num significativo abandono exprimem o verdadeiro desleixo como o 
semeador a semear em uma vasta área. A ideia de semeador está ligada 
antes ao desleixo, à liberdade, às fantasias e às facilidades e não à realidade 
que compõem os homens com trabalho, dedicação e organização como o faz 
um ladrilhador (HOLANDA, 1995, p. 109). 

 

Diante do exposto pelo autor, é possível verificar que as características do 

português aventureiro marcaram profundamente a cultura colonial. A formação das 

cidades são uma evidência de que o estilo “trabalhador” não fez parte do homem 

colonizador, e reforça a identidade do português desleixado, porém, aberto a 

miscigenação.  
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A isso cumpre acrescentar outra face bem típica de sua extraordinária 
plasticidade social: a ausência completa, ou praticamente completa, entre 
eles de qualquer orgulho de raça. Ao menos do orgulho obstinado e inimigo 
de compromissos, que caracteriza os povos do Norte. Essa modalidade de 
seu caráter, que os aproxima das outras nações de estirpe latina, e mais do 
que delas, dos muçulmanos da África, explica-se muito pelo fato de serem os 
portugueses, em parte, e já ao tempo do descobrimento do Brasil, um povo 
de mestiços (HOLANDA, 1995, p. 53). 

 

3.3 A formação do caráter brasileiro 

Esta parte do trabalho visa analisar com maior profundidade e complementar 

os tópicos anteriores sobre a formação cultural do brasileiro e suas características 

como povo multicultural. Sobre isso, Gilberto Freyre escreve em sua obra “Casa-

Grande e Senzala” o dualismo de identidade presente entre os portugueses: 

O que se sente em todo esse desadoro de antagonismos são as duas, a 
europeia e a africana, a católica e a maometana, a dinâmica e a fatalista 
encontrando-se no português, fazendo dele, de sua vida, de sua moral, de 
sua economia, de sua arte um regime de influências que se alternam, se 
equilibram ou se hostilizam. Tomando em conta tais antagonismos de cultura, 
flexibilidade, a indecisão, o equilíbrio ou a desarmonia deles resultantes, e 
que bem se compreende o especialíssimo caráter que tomou a colonização 
do Brasil, a formação sui generis da sociedade brasileira, igualmente 
equilibrada nos seus começos e ainda hoje sobre antagonismos (FREYRE, 
2003, p. 69).  

 

Neste ambiente é que se formou a colônia brasileira. Conforme as 

características dos portugueses eram absorvidas e consolidadas, formava-se em 

paralelo uma sociedade colonial com propriedades e caráter semelhante. Pouco a 

pouco formava-se o “brasileiro”, povo de adaptabilidade social e plasticidade: 

Vários antecedentes dentro desse de ordem geral – bicontinentalidade, ou 
antes, dualismo de cultura e de raça – impõem-se à nossa atenção em 
particular: um dos quais a presença, entre os elementos que se juntaram para 
formar a nação portuguesa, dos de origem ou estoque semita, gente de uma 
mobilidade, de uma plasticidade, de uma adaptabilidade tanto social como 
física que facilmente se surpreendem no português navegador e cosmopolita 
do século XV. Hereditariamente predisposto à vida nos trópicos por um longo 
habitat tropical, o elemento semita, móvel e adaptável como nenhum outro, 
terá dado ao colonizador português do Brasil algumas das suas principais 
condições físicas e psíquicas de êxito e de resistência. Entre outras, o 
realismo econômico que desde cedo corrigiu os excessos de espírito militar 
e religioso na formação brasileira (FREYRE, 2003, p.69). 

 

Dando continuidade à análise dos portugueses à época da colonização, é 

possível destacar como alguns aspectos foram preponderantes para que houvesse 
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êxito a empreitada das grandes navegações e conquista de novos territórios. Dentre 

eles, destaca-se principalmente a mobilidade, conforme escreve Gilberto Freyre: 

 

A mobilidade foi um dos segredos da vitória portuguesa; sem ela não se 
explicaria ter um Portugal quase sem gente, um pessoalzinho ralo, 
insignificante em número – sobejo de quanta epidemia, fome e sobretudo 
guerra afligiu a Península na Idade Média – conseguindo salpicar virilmente 
do seu resto de sangue e de cultura populações tão diversas e a tão grandes 
distâncias umas da outras: na Ásia, na África, na América, em numerosas 
ilhas e arquipélagos. A escassez de capital-homem, supriram-na os 
portugueses com extremos de mobilidade e miscibilidade: dominando 
espaços enormes e onde quer que pousassem, na África ou na América, 
emprenhando mulheres e fazendo filhos, em uma atividade genésica que 
tanto tinha de violentamente instintiva da parte do indivíduo quanto de 
política, de calculada, de estimulada por evidentes razões econômicas e 
políticas de parte do Estado (FREYRE, 2003, p. 70). 

 

Além da mobilidade, é possível destacar a miscibilidade como uma 

característica importante dos portugueses. Sua capacidade de se misturar teve 

grande importância para o “sucesso” da colônia em terras tupiniquins, e sem dúvida, 

é uma das características que se firmou no caráter do brasileiro. 

 

Quanto à miscibilidade, nenhum povo colonizador, dos modernos, excedeu 
ou sequer se igualou nesse ponto aos portugueses. Foi misturando-se 
gostosamente com mulheres de cor logo ao primeiro contato e multiplicando-
se em filhos mestiços que uns milhares apenas de machos atrevidos 
conseguiram firmar-se na posse de terras vastíssimas e competir com povos 
grandes e numerosos na extensão de domínio colonial e na eficácia de ação 
colonizadora. A miscibilidade, mais do que a mobilidade, foi o processo pelo 
qual os portugueses compensaram-se da deficiência em massa ou volume 
humano para a colonização em larga escala e sobre áreas extensíssimas. 
Para tal processo prepara-os a íntima convivência, o intercurso social e 
sexual com raças de cor, invasora ou vizinhas da Península, uma delas, a de 
fé maometana, em condições superiores, técnicas e de cultura intelectual e 
artística, à dos cristãos louros (FREYRE, 2003, p. 71) 

 

Outra circunstância que teve grande importância e que favoreceu os 

portugueses, tanto quanto a miscibilidade e a mobilidade, para que houvesse êxito na 

conquista de terras e no domínio de povos tropicais foi a aclimatabilidade (FREYRE, 

2003). Sobre isso, Freyre destaca a distinção que havia entre Portugal e os demais 

países da Europa: 

 

Nas condições físicas de solo e de temperatura, Portugal é antes África do 
que Europa. O chamado “clima português” de Martone, único na Europa, é 
um clima aproximado do africano. Estava assim o português predisposto pela 
sua mesma mesologia ao contato vitorioso com os trópicos: seu 
deslocamento para as regiões quentes da América não traria as graves 
perturbações da adaptação nem as profundas dificuldades de aclimatação 
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experimentadas pelos colonizadores vindos de países de clima frio (FREYRE, 
2003, p. 72). 

 

Segundo Freyre (2003), o certo é que os portugueses triunfaram onde outros 

europeus falharam: de formação portuguesa é a primeira sociedade moderna 

constituída nos trópicos com características nacionais e qualidades de permanência. 

Qualidades que no Brasil foram absorvidas e incorporadas ao seu caráter, ao invés 

de retardares como nas possessões tropicais de ingleses, franceses e holandeses. 

Freyre ainda acrescenta:  

 

[...] por todas aquelas felizes predisposições de raça, de mesologia e de 
cultura a que nos referimos, não só conseguiu vencer as condições de clima 
e de solo desfavoráveis ao estabelecimento de europeus nos trópicos, como 
suprir a extrema penúria de gente branca para a tarefa colonizadora unindo-
se com mulher de cor. Pelo intercurso com mulher índia ou negra, multiplicou-
se o colonizador em vigorosa e dúctil população mestiça, ainda mais 
adaptável do que ele puro ao clima tropical. A falta de gente, que o afligia, 
mais do que a qualquer outro colonizador, forçando-o à imediata 
miscigenação – contra o que não o indispunham, aliás, escrúpulos de raça, 
apenas preconceitos religiosos- foi para o português vantagem na sua obra 
de conquista e colonização dos trópicos. Vantagem para a sua melhor 
adaptação, senão biológica, social (FREYRE, 2003, p. 74). 

 

Com as informações aqui reunidas, é fácil perceber que a atual formação 

cultural da sociedade brasileira está profundamente ligada às características do 

português colonizador. Sua facilidade em se relacionar e misturar, além de outras 

características, consolidaram uma base forte e formaram raízes profundas nas 

qualidades e características brasileiras. Graças a isso, hoje também é possível 

enxergar o brasileiro como um povo com facilidade para se comunicar, relacionar e 

desenvolver relações interpessoais. Diante disso, o brasileiro é capaz de lidar com 

questões multiculturais com mais facilidade, pois está acostumado, desde o período 

colonial, a conviver com novos povos e culturas, com qualidades excepcionais de 

receptividade e convívio mútuo com a diferença. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O multiculturalismo cada vez mais toma proporções maiores na sociedade 

contemporânea. Alguns pesquisadores sociais consideram alarmante esse ambiente 

cultural diverso, pois os problemas desencadeados podem facilmente tomar grandes 

proporções. Além disso, por se tratar muitas vezes de problemas morais e éticos, o 

multiculturalismo vive grande dificuldade para encontrar uma solução aos seus 

problemas. 

Ao se deparar com o multiculturalismo no cotidiano da vida militar e suas 

operações, percebemos que estes não estão isentos de trabalharem em ambientes 

multiculturais também, e de que esses ambientes podem influenciar no andamento de 

suas operações. Entretanto, a preparação dos militares para estas situações 

atualmente recebe demasiada ênfase numa educação multicultural que busca ensinar 

aquilo que o brasileiro já traz na sua bagagem sociocultural. 

Essa bagagem, conforme foi verificado ao longo deste trabalho, confere aos 

brasileiros muitas características herdadas e criadas desde o período colonial. Somos 

por natureza um povo miscigenado, aberto a novas culturas e pessoas. Temos 

facilidade em conviver em novos ambientes e nos adaptarmos ao desconhecido. Em 

outras palavras, temos uma facilidade incomum no contexto global para lidar com a 

diversidade cultural. 

Perante isso, é possível concluir que medidas educacionais que prezem por 

esse “adestramento” multicultural possui caráter paliatível. No contexto das atuais 

operações militares exercidos pelo Brasil, verifica-se que a dificuldade de operar em 

outros países está relacionado ao preparo de competências específicas: comunicação 

e habilitação linguística; conhecer aspectos históricos e geográficos dos países aonde 

as tropas estão desdobradas; conhecer o contexto político e suas consequências para 

os conflitos (em caso de operações de paz), entre outro. 

Diante disso, pode-se dizer que o contexto multicultural em que os militares 

estão inseridos não abrange suas maiores problemáticas. Conforme elencado no 

início do trabalho, o multiculturalismo enfrenta suas maiores complicações no campo 

ético, moral e político, situações estas em que os militares, como profissionais, não 

estão encarregados e não devem exercer qualquer tipo de influência. 

Por fim, este contexto militar, aliado as características dos brasileiros face a 

diversidade cultural, compõem uma bagagem que fundamentam os alicerces para 
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uma nova perspectiva de multiculturalismo na educação militar. Incentivar e insistir 

nesta política educacional, utiliza tempo que poderia ser utilizado para outras 

instruções e capacitações aos militares. 
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