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Mas é bom lembrar que sempre existe o reverso 
da medalha e que o que podemos captar, dentro 
da precariedade de nosso conhecimento, sempre é 
uma aparência ou, pelo menos, um lado, uma versão  
de um todo muito mais complexo, cujos mistérios se 
sucedem ininterruptamente, à medida que temos a 
ilusão de tê-los desvendado.

Gilberto Velho
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9

Prefácio à 3a edição 

Para entender o mundo militar

Publicada 31 anos após a primeira (1990) e dezessete anos 
após a segunda (2004), esta nova edição de O espírito militar 
surge num contexto histórico marcado pelo retorno dos mili-
tares ao centro do cenário político nacional. Iniciei a pesquisa 
que deu origem ao livro em 1987, pouco após o final do regime 
militar. Nas três décadas seguintes, os militares mantiveram-se 
no âmbito da caserna, sem intervir ativamente na política. Vale 
observar que esse foi um recorde de tempo na história do Bra-
sil republicano, marcada por muitos golpes, insubordinações, 
manifestos e intervenções de natureza política protagonizados 
por militares.

Nos últimos anos, contudo, esse cenário mudou. Militares 
da ativa manifestaram-se publicamente durante o governo de 
Dilma Rousseff e, em 2018, um ex-cadete da Academia Mili-
tar das Agulhas Negras (Aman), Jair Bolsonaro, foi eleito pre-
sidente da República. O novo governo passou a contar com 
um número extraordinário de militares em vários níveis do 
governo federal, como não se via desde o regime autoritário. 
Com isso, o noticiário voltou a trazer diariamente reportagens 
e análises de especialistas sobre os militares.

Não se trata, aqui, de tentar explicar a nova emergência de 
militares como atores políticos. Vivemos uma conjuntura his-
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10  O espírito militar

tórica complexa, ainda em desdobramento, e, no meu enten-
der, difícil de ser propriamente analisada. Isso se deve menos 
a um supostamente necessário distanciamento temporal do 
que à escassez de dados e pesquisas empíricas sólidas sobre o 
“mundo militar”. O compasso mais lento e a maior exigência 
empírica e teórica da pesquisa a diferenciam da urgência da 
opinião e da análise de conjuntura. Mesmo assim, estou con-
vencido de que O espírito militar ajuda a compreender melhor 
o tempo presente.

O livro analisa o processo de construção da identidade social 
do militar. Nesse sentido, não é propriamente num estudo da 
Aman, mas na Aman. Ou seja, trata de algo que se projeta 
para muito além dos anos que um cadete passa na Academia, 
valendo para toda sua carreira como oficial e, mais que isso, 
para o ser-no-mundo que lhe é peculiar.

Mas em que o livro pode ajudar a entender os militares de 
hoje, em particular os oficiais superiores do Exército? Penso 
que em dois aspectos. Ele revela características sociológicas da 
geração de oficiais que hoje atua e se manifesta politicamente. 
Além disso, através de sua leitura, percebemos a manutenção 
de elementos de longa duração histórica que continuam a nor-
tear a formação da identidade militar. Ocorreram, evidente-
mente, mudanças. Cito apenas uma: o ingresso de mulheres 
na Aman, a partir de 2018, ainda que em pequena quantidade 
— trinta mulheres entre 418 alunos, ou 7% do total — e com 
limitações para a escolha das Armas.1 Acredito, contudo, que 
o “mundo militar” que descrevo no livro continua sendo, es-
sencialmente, o mesmo.
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Prefácio à 3a edição 11

Jair Bolsonaro concluiu o curso da Aman no final de 
1977 — dez anos, portanto, antes de eu começar a pesquisa 
de campo que deu origem à minha dissertação de mestrado 
em antropologia social e, em seguida, ao livro. Como oficial 
do Exército da Arma de Artilharia, teve uma curta carreira 
militar, encerrada em 1988, no posto de capitão, após enfrentar 
julgamentos e punições disciplinares que o levaram a decidir 
passar para a reserva.2 Candidatou-se, então, a vereador no Rio 
de Janeiro nas eleições municipais daquele ano. Eleito, tomou 
posse como vereador em 1989 e, no final de 1990, foi eleito 
deputado federal, conseguindo renovar sucessivamente seu 
mandato até o final de 2018, quando foi eleito presidente da 
República. Apesar de seu tempo na política superar em muito o 
de militar de carreira — neste sentido, ele é muito mais político 
do que um dia foi militar —, inúmeras vezes ele fez questão 
de destacar seus laços com a instituição — “o meu Exército”, 
em suas palavras.

Além disso, Bolsonaro levou para postos importantes de seu 
governo vários militares que se formaram na Aman na mesma 
época que ele. Muito se tem discutido entre jornalistas e acadê-
micos a existência de uma suposta “ala militar” no governo, ou 
mesmo se já seria um governo de natureza militar. Não se trata 
de abordar, aqui, esta questão. O que acho importante indicar 
é que a leitura de O espírito militar pode ajudar a compreender 
algumas características relevantes dessa geração de militares.

Esses oficiais estão marcados por um alto grau de recru-
tamento endógeno. Dados apresentados no Quadro 5 (p. 201) 
mostram que, para os anos de 1984 e 1985, dentre os cadetes 
ingressantes, 51,9% eram filhos de militares e 48,1%, de civis. 
Numa perspectiva historicamente mais alargada, podemos ver 
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12  O espírito militar

que ocorria um processo de crescente endogenia, perceptível 
desde pelo menos o início da década de 1940, quando os filhos 
de militares representavam cerca de 20% dos cadetes, e que 
chegaria em 1993 a um pico de 60,4%.3

Além disso, como mostra o Quadro 2 (p. 38), referente à 
origem escolar dos cadetes matriculados no 1o ano da Aman 
entre 1976 e 1985, observamos que nada menos que 91,3% deles 
já tinham experiência de estudo em estabelecimentos milita-
res antes mesmo do ingresso na Aman. De um ponto de vista 
sociológico, seria equivocado falar em uma “casta militar”, 
porém é evidente o efeito cumulativo que podem ter a socia-
lização na “família militar”, o estudo em instituições militares 
desde a infância e a intensidade da formação na Aman — em 
regime de internato e em meio a um grupo de pares em grande 
medida já “militarizados”. O “mundo civil”, nesse contexto, 
corre o risco de tornar-se quase que uma peça de ficção. E em 
determinado sentido o é, como veremos adiante.

Que resultado podemos observar sobre essa geração, quatro 
décadas depois? Como esse recrutamento endógeno, associado 
à socialização profissional numa instituição totalizante como 
a Aman e o isolamento dela decorrente afetaram a trajetória 
social e a visão de mundo desses militares?

Fiz uma longa entrevista de história de vida, entre agosto e 
setembro de 2019, com o general Eduardo Villas Bôas, que foi co-
mandante do Exército no período de fevereiro de 2015 a janeiro 
de 2019. A entrevista levou à publicação do livro Conversa com o 
comandante (2021), que teve grande repercussão na mídia.4 Isso 
ocorreu em especial pela revelação do general de que discutira 
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Prefácio à 3a edição 13

previamente, com colegas do alto-comando do Exército, o texto 
de dois tuítes que publicou na noite de 3 de abril de 2018, véspera 
do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no stf.5 
Lidos como uma ameaça a um dos poderes da República — um 
“alerta”, nas palavras de Villas Bôas —, eles representariam a 
primeira intervenção política explícita da instituição (e não ape-
nas de um indivíduo) em várias décadas, registrando o início de 
uma nova fase de protagonismo político dos militares.6

O livro, contudo, pode ser lido também enquanto um exem-
plo de como ele e os colegas de sua geração são resultado das 
condições sociológicas acima mencionadas. Villas Bôas con-
cluiu a Aman em 1973. Filho de oficial do Exército, havia antes 
estudado três anos na Escola Preparatória de Cadetes do Exér-
cito (espcex), na qual ingressara aos quinze anos. Na entrevista, 
fica clara a total imersão na “família militar”, na qual ele já 
nasceu, e que depois viria a reproduzir: sua mãe “sempre foi 
meio mãe dos subordinados do marido”; sua esposa, depois, 
seria sempre “a esposa de militar perfeita, pois tinha uma par-
ticipação muito ativa no ambiente militar. Me ajudou no meu 
trabalho e na minha carreira”.7

Numa passagem da entrevista, ele menciona “o círculo de 
giz que, por vezes, nós mesmos [os militares] traçamos ao 
nosso redor”.8 O general admite que a primeira vez que inte-
ragiu mais continuamente com civis foi quando ingressou no 
Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia da Escola Su-
perior de Guerra, em 2000, quando já tinha 49 anos. A respeito 
dessa experiência, ele diz:

A convivência diária com os civis, no início, se constituía num 

exercício de paciência e de flexibilidade intelectual. Nós, mili-
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14  O espírito militar

tares, temos todos a mesma estrutura mental, o que nos leva 

coletivamente a, diante de um impulso qualquer, reagirmos de 

forma padronizada. Os civis não, cada um vê o problema por um 

ângulo diverso.9

A importância do companheirismo de farda e o peso da 
instituição sobre sua vida são absolutos. O Exército é descrito 
como “o grande castelo protetor que nos abriga, nos protege, 
nos ensina, nos educa, provê nossas necessidades, forja nosso 
caráter, amolda nossa personalidade e [nos] obriga a nos supe-
rarmos”. O mais importante, contudo, em suas palavras, “diz 
respeito aos valores da profissão praticados cotidianamente, a 
ponto de serem os principais fatores de distinção dos militares 
perante a sociedade”.10

Como essa “distinção perante a sociedade” se manifesta 
cotidianamente? Em que consiste esse “círculo de giz”? Creio 
que a leitura de O espírito militar ajuda a responder a tais per-
guntas, e a compreender esse “mundo militar”. O livro per-
manece sendo uma via de acesso à construção da identidade 
militar, que se dá através da oposição simbólica a um “mundo 
civil”; um “aqui dentro” que se opõe a um “lá fora”. Nesse 
sentido é que afirmo que tornar-se militar envolve também, e ne-
cessariamente, a invenção do civil.

Ao ingressar numa academia militar, o indivíduo enfrenta 
um rito de passagem da condição de civil para a de militar. Ele 
é submetido a um processo de construção da identidade mili-
tar que pressupõe e exige a desconstrução da identidade civil 
anterior — o novato vira inicialmente “bicho”, mesmo que já 
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Prefácio à 3a edição 15

tenha uma experiência militar prévia. O objetivo é marcar o 
ingresso num mundo social que é qualitativamente diferente 
— e visto como superior — ao dos não militares. A construção 
de uma oposição simbólica militar × civil estrutura e sustenta 
toda a cosmologia militar, dando origem não só à identidade 
social do militar, mas também, por oposição e contraste, à do 
civil — ou, como falam usualmente entre si, do “paisano”. 

Talvez uma característica diferencial do antropólogo que faz 
observação participante numa instituição militar, em contraste 
com colegas de outras disciplinas que não se valem desse mé-
todo de pesquisa, seja justamente ter a experiência de sentir-se 
civil, ou, na versão depreciativa nativa, sentir-se paisano — algo 
que não faz parte de sua identidade social.11 

Tornar-se militar significa, acima de tudo, deixar de ser civil. 
Mesmo quando transita pelo assim chamado “mundo civil”, 
o militar não deixa de ser militar — pode, no máximo, estar 
vestido à paisana. “Mundo/meio militar” e “mundo/meio civil” 
são o que os antropólogos costumam chamar de “categorias 
nativas”, estruturantes da visão de mundo dos militares, e não 
termos descritivos. A relação contrastante e permanentemente 
reafirmada entre um “aqui dentro” e um “lá fora”, com a de-
vida percepção de suas diferenças, é o aspecto fundamental do 
processo de construção social da identidade do militar a que 
estão submetidos os cadetes da Aman. Os militares se sentem 
parte de um “mundo” ou “meio” militar superior ao “mundo” 
ou “meio” civil, dos “paisanos”: representam-se como mais 
organizados, mais bem preparados, mais dedicados à coleti-
vidade, mais patriotas.

Porém devemos desnaturalizar a própria ideia de que de 
fato existem “civis”, ou um “mundo/meio civil” — visão co-
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