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DUAS PALAVRAS

O livro do coronel Cario Gorsi, ora vertido em portuguez por ordem do Ministério cia Guerra, já mereceu
ser traduzido om diversas línguas, o que prova o seu
valor e a sua utilidade.
E' uma obra verdadeiramente original, pois, ao que
sabemos, nenhum outro escriptor militar coordenara
logicamente om corpo de doutrina tudo quanto diz
respeito á educação moral nos exércitos modernos. A
parle technica, a disciplinar e a administrativa da profissão das armas têm sido em todos os tempos objecto de
estudos e melhoramentos incessantes; mas a parte especialmente moral ha sido descurada, por se entender
geralmente que a única moral militar é aquella que se
acha implicitamente comprehendida nos códigos e regulamentos disciplinares.
Assim o não entende o coronel Cario Corsi; pensa, e
muito bem, que ha innumeros casos na vida de quartel
e de campanha em que os regulamentos são omissos e
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insufficientes; e considerando o soldado moderno, não
como um autômato, mas como um homem, demonstra
eloqüentemente, esteiado em a sua longa pratica do
officio, que não são bastantes a instrucção profissional
e o jugo férreo da disciplina para crear bons soldados,
mas também faz-se mister aquella sciencia delicada que
cultiva os bellos sentimentos e as nobres paixões, que
desenvolve o salutar estimulo por meio do louvor ou da
censura, que obtém maravilhosos resultados sem o emprego violento da compressão e da repressão.
Este livro torna-se um precioso manual, um utilissimo conselheiro nas mãos de todos os militares que
prezr a a sua profissão, e muito principalmente nas
dos coramandantes de corpos, fiscaes, capitães, subalternos e inferiores. Pode-se dizer que não ha um facto,
um incidente, uma circumstancia, um aspecto da vida de
caserna nas relações entre superiores e subordinados,
nas múltiplas e variadas emergências em que se pôde
encontrar quem exerce esta difficil e delicada arte do
commando, no modo de se conduzir, nas providencias
a tomar, nas mil occurrencias determinadas pela vida
em commum — que o coronel Corsi tenha deixado de
mencionar, de discutir e de apresentar a solução mais
conveniente.
Detém-se especialmente em estudar os deveres e as
attribuições do capitão, que na sua opinião é o offlcial
sobre quem pesam mais trabalhos e responsabilidades em
um corpo; também insiste sobre a importância disciplinar dos sargentos e graduados inferiores das corof'!'inhias, dos quaes depende, em grande parte, a boa ou
má qualidade da tropa.

O estylo do autor é vivo, colorido, movimentado,
fácil e de attrahente leitura,
Sendo escripto especialmente para o exercito italiano,
a Educação moral do soldado tem perfeita applicação ao
exercito brazileiro, não só por pertencermos á mesma
raça, de origem latina, como por habitarmos também
essas regiões meridionaes, cujo clima estabelece certa
conformidade psychologica até mesmo entre povos de
origens differentes.
A versão desta obra para a nossa língua é uma
necessidade, no momento actual.
Desde o dia -15 de novembro de 1889 que a classe
militar no Brazil readquirio, pela revolução, o piestigio de que a queriam despojar os directores da politica
imperial; os estadistas do regimen extincto, receiando
a preponderância1 do exercito no governo do paiz, vaticinaram a anarchia, a subversão e a desordem para a
era em que tal facto se desse.
Entretanto este consummou-se, fez-se a revolução, a
espada substituio a purpura da realeza
e o que
vimos?
Nem anarchia, nem desordem, nem abusos. A marcha
do paiz pela senda do progresso accelerou-se, despertaram energias occultas, e tudo vai caminhando sem
abalos e sem estorvo, desmentindo cabalmente a triste
prophecia dos inimigos do exercito.
Nem Césares, nem pretorianos, nem janizaros.
Que prova isto ?
Que o exercito brazileiro está á altura da sua missão
e que possue em seu seio todos os elementos que o
tornam capaz de presidir á reconsíituição da pátria.
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O povo, suspicaz e hesitante a principio, acabou por
depositar plena confiança naquelles que só se servem da
força em bem do direito e da ordem.
Nessas condições, tudo quanto contribuir para elevar
o nivel moral e intellectual da classe militar ainda
mais garantirá o bom êxito no proseguirnento daquella
ingente tarefa, cujo alcance c cuja duração não se
poderá calcular; porquanto, se ninguém preconisa o
predomínio da espada, também o bom senso e o patriotismo nos dizem que elle será inevitável e irnprescindivel, emquanto o tempo e a evolução natural das
cousas não trouxer o justo equilíbrio entre as diversas
classes de que se compõe a sociedade brazileira.
A educação do povo pelo exercito ó um dos factores
deste equilíbrio, porquanto o soldado não é mais do
que o povo armado. A ofíicialidade encontra hoje instrucção copiosa e superior nas escolas militares do
paiz; cumpre agora fazer com que o resto do organismo corresponda á cabeça.
A leitura meditada e constante da obra do coronel
Cario Corsi muito contribuirá para o almejado fim.
Os TRADUCTORES
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A companhia

Um exercito é uma machina muito complicada para
quem o vê de perto.
Quando é observado de longe, de modo a se o abranger
todo n'um relance, rapidamente se lhe apprehende e comprehende oconjuncto, systema de associação progressiva,
de uma simplicidade admirável, que vai do indivíduo ao
corpo de exercito de 30.000 a 40.000 homens.
Ao mesmo tempo, e como por uma conseqüência natural deste systema, apparece em toda sua plenitude o
principio da hierarchia militar, com o maravilhoso funccionamento de espheras de acção decompondo-se gradualmente n'outras espheras, e por conseguinte crescendo em numero á proporção que diminuem de extensão, desde a esphera de acção do chefe supremo até á da
mais baixa graduação; e descobre-se também a razão e
a essência desta lei de perfeita correlação entre o direito de
mandar e o dever de obedecer, direito e dever que actuam
em sentido inverso na escala hierarchica, base da disciplina militar. Comprehende-se logo como um só homem,
pôde dirigir as acções de milhares de homens e como mi-

lhares de homens, obedecendo a um pensamento único,
podem agir como se constituíssem uma única entidade.
Mas, quer da massa inteira desçamos, por processo
analytico, ao indivíduo, quer sübamos do indivíduo à
massa, pelo processo synthetico, o olhar detém-se involuntariamente no ponto preciso em que cessa ou começa
a separação visível entre os elementos de que o exercito
se compõe.
Segundo o methodo seguido, o batalhão, o esquadrão,
a bateria são como que o ultimo ou o primeiro corpo em
sua arma respectiva, como que a unidade da arma ; e o
espirito, impressionado com a poderosa personalidade
que viviflca estas pequenas massas, não pôde eximir-se
dr consideral-as como os verdadeiros elementos do
grande todo.
Com effeito, eüas o são sob o ponto de vista tactico,
isto é, como unidade de força; porque, sendo o exercito
creado para a guerra, o que deve sobresahir na sua organisação é precisamente o característico de sua essência
guerreira.
Mas o batalhão, na ordem moral e administrativa, não
poderá ser tomado como unidade, porque é impossível
admittir que um só homem (o commandante) deva occupar-se efflcazmente com a educação de cada um dos
600, 800,1.000 homens, e mais, que estão sob seu commando. Em virtude da lei fundamental da disciplina,
^lle poderá e deverá acceitar a responsabilidade da educação e da boa administração de seus subordinados em face
de seus superiores; mas, semelhante a um chefe de municipalidade ou de districto, responsável pelas escolas e
outras instituições englobadas no território do município
ou do dlstricto, flscalisará os que são encarregados de
ministrara instrucção, sem se occupar pessoalmente com
os pormenores da educação ou da administração.
A unidade no exercito, sob o ponto de vista da disciplina e da administração, é a companhia, o que quer dizer

que na sociedade militar, a companhia é ao mesmo
tempo a família e a escola.
O capitão, portanto, é o tutor e o mestre do soldado.
De todos os militares graduados é o que tem o trabalho
mais complexo, trabalho que reclama os cuidados mais
constantes e que talvez seja o mais delicado e o mais pesado. E' um homem que demonstra sua capacidade para
o commando. Quando os quartéis ficam desprovidos dos
melhores soldados para se encherem de recrutas, estes
são distribuídos pelas companhias, o que eqüivale dizer
aos capitães: « De todos esses homens de condições, de
caracteres, de costumes, de modos e de índoles diversas,
ides fazer muito bons soldados; e quanto mais depressa,
melhor.»
Se um batalhão estiver moralmente perdido, não
bastará mudar-lhe o commandante; porque, admittindo
que o novo chefe seja o homem mais próprio para remediar a situação, por si só difflcilmente poderia attingir
o mal nas suas profundas raízes, e extirpal-o. Seria
também preciso substituir os capitães e dizer aos novos:
«Retemperai essas almas, restaurai a disciplina e desse
acervo de homens formai soldados. » Com um commandante de critério e energia, o batalhão será aquillo
que as companhias o fizerem.
Mas, é claro que o mérito do capitão está na razão
directa dos encargos do posto. Absolutamente para
nada serviria que o chefe de um batalhão ou regimento se azafamasse muito para fazer crer ser elle
o único a trabalhar e para se attribuir o bom êxito
dos esforços dos capitães. O ultimo dos soldados fdria
triste idéa de seus superiores, julgando-os assaz simplórios para não compreherider que, se as cousas caminham bem no batalhão ou regimento, grande parte
do mérito cabe aos capitães; e que, se correm mal,
isto deve depender muito da singular mania do commandante, que alimenta a pretenção de substituir-se a
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uma hierarchia inteira, quando o raciocínio e a experiência estão a dizer-lhe que semelhante illusão sacrifica os seus subordinados e fere de morte a disciplina.
Apezar dessa conspiração, verdadeira toa de aranha
urdida por um só homem com tanto trabalho e habilidade, o trabalho dos capitães poderá apparecer distinctamente aos olhos do superior, o qual então veria claramente de que lado se acham a abnegação, o desgosto, a
preguiça, o bem e o mal. Então o superior, com a voz ou
com a penna, lembraria a máxima « unicuique suum, »
máxima que significaria neste caso: faça cada um o que
lhe competir e o batalhão ou o regimenio irá bem por
si só.
Não lhe seria difficil demonstrar que, assim como uma
boa constituição hierarchica é a conseqüência necessária
da associação que de muitos homens forma um corpo,
assim também uma conseqüência lógica desta constituição
é a liberdade de acção de cada um dos membros da hierarchia na sua esphera respectiva, liberdade não pêada,
mas apenas limitada pela necessidade da harmonia dos
esforços de todos para um fim commum, ao qual devem
tender.
Mesmo n'uma companhia, e supponhamol-a fraca,
apenas com algumas dezenas de homens, o capitão não
pôde fazer tudo só por si. Não poderia ser o mestre-escola,
o instructor, o administrador, estudar o caracter de cada
um de seus subordinados, seguil-os passo a passo, etc.
Ha, portanto, necessidade de cooperaclores, e a hierarchia
militar llVos fornece nos officiaes subalternos e inferiores.
Os regulamentos militares fixam o modo da divisão da
companhia entre estes últimos, os poderes e as attribuicões
de cada um, tanto na ordem tactica, como na disciplinar e administrativa, e Deus me defenda querer dizer
melhor do que os regulamentos. Mas insisto sobre este
termo cooperadores, que indica de um modo simples e

definido a parte que toca a cada um desses graduados na
educação do soldado, assim como sua posição em face do
capitão e de seus respectivos subordinados. Cooperar é
excluir a idéa de deixar fazer e ãe fazer á sua vontade,
e significa neste caso; trabalhar o mais possível e com
plena consciência, de intelligencia com o capitão, sempre
por elle e jamais contra elle.
Qualquer que seja o homem, seja qual for a opinião
que se tenha delle, de seus serviços, privancas, defeitos,
mazellas, —as antipathias, os rancores, a inveja, tudo
o que não for respeito, submissão, deferencia deve desapparecer perante o posto e as exigências da disciplina.
Não é permittido ter, em presença dos subalternos, outra
vontade differente da do superior, até mesmo quando este
pensar diversamente em matéria de disciplina. Eis uma
regra geral para toda a hierarchia militar; mas a sua
observação deve ser especialmente rigorosa nas companhias onde ha mais soldados novos, onde a instrucção
e o critério estão menos desenvolvidos, onde, por conseqüência, acham campo mais franco os escândalos e os
máos exemplos. Que é preciso para attrahir o ridículo ? Um
sorriso irônico do subalterno quando receber uma ordem
do capitão: os graduados de ordem inferior rirão comsigo,
os soldados farão chacota, e se este triste gracejo se ré-,
novar, ou o capitão, contra seus hábitos, será forçado a
tomar medidas de rigor, ou a companhia se tornará uma
escola de desobediência e de desordem.
Mas o capitão deve occupar-se com todo o cuidado
possível dos sargenteantes sob suas ordens, estudar todos
os meios próprios para lhes grangear a affeição e a estima, dar-lhes uma idéa clara do methodo de educação
que [reputar melhor, leval-os a acceital-o sem reserva, a
applical-o com zelo, afim de que a ordem para a qual concorrem com elle seja homogênea e fácil.
Compete aos sargenteantes pôr seus pensamentos em
acç8o ; portanto o capitão tem todo o interesse em que

os comprehendam, em que estejam convencidos de sua
efficacia, que não tenham pretexto algum para esterilisal-os. Demais, nas obrns cuja feitura depende de muitos
indivíduos, o bom accordo é a melhor garantia de êxito :
vis multa fortior.
Mas terei occasiSo de fallar, no correr deste livro, com
maior desenvolvimento das relações entre o capitão e
03 subalternos graduados das diversas categoria

II

O soldado

Segundo os diccionarios, soldado é o homem que
exerce a profissão das armas por conta de outrem,
mediante salário.
O philologo, acceitando a extensão dada pelo uso á
significação desta palavra, ha de conceder que se pôde
juntar a esta definição, como característica do soldado, o
facto de pertencer a um corpo de milícia regular e permanente, de vestir uniformes, e usar armas de um modelo
determinado.
Mas, na linguagem militar, esta palavra desperta
antes a idéa de certas qualidades moraes, de um certo
gênero de vida, de pensamentos e de actos, do que a
idéa de um vestuário e de um armamento uniformes, de
um soldo diário e da inscripção sobre uma lista militar.
O soldado dos diccionarios, militarmente fallando, é um
mercenário e nada mais; o do lingüista moderno poderá ser um soldado assalariado, um producto bruto
da conscripção, mas de quem não se fará um verdadeiro
soldado senão após mezes e annos de educação e
de pratica. Em summa, pode-se pertencer a um corpo
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militarmente constituído, receber um soldo, envergar o
uniforme do soldado, e não ser um soldado.
Para resumir, a nossa expressão faser um soldado assemelha-se á expressão philosophica/a.ser um homem.
E eis precisamente o fim principal da educação militar :
fazer soldados.
Faser soldados ! ,.. Em 1848 os escriptorios de alistamento da Lombardia faziam mil e dois mil por dia,
que deviam vencer ou morrer...
Um capitão de tempera ordinária poderá dar-se por
satisfeito se no fim do anno houver conseguido incutir
em seus recrutas algumas das qualidades constitutivas do
bom soldado. Entendamo-nos bem, precisemos os termos, afim de poder livremente escolher o nosso caminho
e nelle marchar corn segurança. Que comprehendemos
nós sob este termo, o soldado ? ou melhor, como queremos que seja um homem para termos o direito de chamal-o um soldado f
Responder-se-ha a esta pergunta de mil modos diversos : Um dirá, não sem um pouco de máo humor, que
por soldado entende-se um homem que conhece a fundo
os regulamentos tactícos e disciplinares e que os cumpre
litteralmente, um homem que longo habito familiarisou
com os menores detalhes do serviço militar, finalmente
um grande pratico ou traquejado em tudo o que diz
respeito á sua arma ; com isso julgará fazer sua própria
historia; e muitos officiaes jovens, sob o ascendente de um
velho camarada, terão a mesma linguagem. Outro dirá:
o que constitue o verdadeiro soldado é o perfeito conhecimento da tactica unido ao valor pessoal; e professará o
mais absoluto desdém acerca da vassoura e da escova,
das mil minúcias da escripturação, do serviço de quartel,
do serviço de guarnição e outros. Este estabelecerá como
axioma que a milícia é a lei armada; conclusão: o cumprimento das leis é a mais alta expressão da profissão
das armas. Aquelle desejaria ver o soldado confinado em

sua classe, reservado, altivo, com semblante de poucos
amigos, prompto a flagellar as faces do homem assaz
ousado para fital-o com sobranceria. Este outro, ao
Contrario, preferiria que elle perdesse o verniz particular
do homem de tropa, freqüentasse os círculos burgueses,
os cafés, onde fosse visto com o jornal na mão, affavel )
bom moço e até certo ponto bem fallante. Depois,
no tocante a virtudes guerreiras, deverá ser uma cousa
excepcional e estupenda como só um leitor de gazetas
poderá idéal-o. Exigir-se-ha que junte á perseverança
musulmana a firmeza britannica, á bravura franceza
a constância russa, a calma allemã; bonitas palavras,
que rolarão conmsamente da cabeça ao lábios e que,
a mercê das circumstancias, isto é, conforme o vento, se
tornarão, cada qual por seu turno o nec plus ultra das
virtudes militares.
« Não ! exclamará por fim algum moco saturado de
todo este aranzel, — não ! o verdadeiro soldado não deve
ser um espadachim, nem um sábio, nem um juriseonsulto, nem um urso, nem um gazeteiro, nem um heróe
phantasticode mil virtudes. Bonitos modos, uma bella
presença, um coração de ouro, um cérebro romanesco e
urn pulso de ferro; eis o typo do soldado.»
Estas diversas opiniões não são nem absolutamente
verdadeiras, nem falsas de todo.
Como qualquer outro, emittirei a minha opinião.
Assim como cada nação possue um temperamento
particular, que lhe é próprio, assim também cada
exercito tem a suaphysionomia peculiar. Mas, visto ser
a missão do soldado a mesma em toda parte, e como
em toda parte também as exigências da profissão são
idênticas, por isso divido as qualidades características ou
typicas militares em geraes ou comrnuns e particulares
ou nacionaes. Chamo geraes as que são indispensáveis a
todo soldado e que se harmonisam com o caracter de
todas as nações, a coragem, a obediência e o espirito do
,'6
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sacrifício; particulares, as que derivam do temperamento
nacional, que mais ou menos as modificam, como por
exemplo, a calma, o ardor, a prudência, a bondade, etc.
As primeiras constituem o caracter militar sob o ponto de
vista metaphysico, as segundas dSo a cada exercito sua
physionomia própria; e tanto umas como outras são respeitáveis, porque tiram a sua razão de ser das leis da natureza, desta afflnidade mysteriosa que existe entre as faculdades physicas, intellectuaes e moraes do homem e
tudo aquillo que o cerca no domínio dos sentidos, tanto
na ordem geographica ou physica como na social ou
econômica.
Indubitavelmente existem coordenadores de algarismos que reduzem tudo a uma simples equação, que não
comprehendem ou recusam comprehender que os homens são alguma coüsa mais do que números, e se
gloriam desta ignorância; que julgam, por exemplo, ser
bastante applicar os regulamentos prussianos ás milícias
francezas para incutir-lhes 'as virtudes militares que
os próprios vencidos admiraram nos vencedores de Metz,
de Sedon, de Pariz. O numero das victimas do abuso
desses estudos rnathematicos e econômicos. vai, talvez,
diminuindo ha alguns annos ; porém ainda se encontram
muitos nas altas espheras militares.
Admiro sem restricções o que julgo bello e bom no
caracter nacional ou militar dos povos estrangeiros, mas
desejo que meus concidadãos, em vez de se atormentarem para arremedar os outros, em vez de violentarem
a natureza para modelar nossos recrutas sobre o typo
militar aüemão ou francez, estudem os defeitos e as qualidades inherentes ao nosso temperamento nacional e
se dediquem a crear um typo nosso, onde as qualidades sejam em maior numero e onde os defeitos sejam
attenuados quanto possível. Estou mesmo de accordo
em que entre nós os defeitos sejam mais numerosos e
maiores do que as qualidades. Pois sim ! mas não temos

intelligencia e uma vontade ? Aproveitemos estas faculdades porá melhorarmos e não para nos abastardar,
affastemos de nossos olhos este prisma enganador, atravez do qual nos habituámos a olhar para além de nossas
fronteiras ; observemos desprevenidos os estrangeiros e
os comparemos a nós.
Nós italianos, em geral, não temos o fanatismo religioso para nos tornar insensíveis á dor e nos fazer entrever, sobre o campo de batalha, a palma do martyrio,
como nos povos menos civilisados, os turcos, os russos,
etc. Não possuímos nem o ardor bellicoso dos francezes
nem a fleugma imperturbável dos inglezes, nem a inabalável disciplina dos allemães.
As magníficas faculdades inspiradoras da sublime
virtude do sacrifício voluntário, confessamol-o com toda
sinceridade, não exercem sobre nossas almas aquelle
poder quasi instinctivo que exercem sobre alguns povos
situados mais ao norte, povos menos favorecidos pela
natureza, porém muito mais pela sorte. A confiança em
nós mesmos, a submissão espontânea áquelles que teem
sobre nós a superioridade da idade e do posto, a constância e a longanimidade não são, como nesta ou naquella
nação, o cunho dominante de nosso caracter.
Nossa imaginação a miúdo exagera as difflculdades e os obstáculos que nos seria preciso affrontar, e ás
vezes nos mostra perigos onde não os ha, emquanto que
osaugmenta quando defacto existem. Então o amor-próprio cochila, a maldita preguiça triumpha, e suavemente
nos resignamos a nada fazer, ou a só fazer a metade, com
grande detrimento de nosso interesse e de nossa honra.
E'bem verdade que em matéria de qualidades viris, nada
temos de que nos orgulhar. Mas, apezar de tudo, se quizessemos sacudir o nosso torpor, somos homens !... E se
nosso pulso bate forte ao primeiro tiro de fuzil, não contamos os que seguem, e aquelle que a principio parecera
fraco, pôde mais tarde tornar-se heróe. Poderia mesmo
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accrescentar que, para nos lembrarmos do antigo valor
de nossos antepassados, será preciso soffrermos mais
do que um ligeiro golpe; convem-nos uma ferida que
verta sangue. Finalmente, a natureza não foi ingrata para
comnosco, visto como em mais alto grão do que outros
povos no? concedeu intelligencia, firmeza e espirito, armas
poderosas em mãos h abeis ; forneceu-nos membros ágeis
e robustos; preservou-nos das horríveis moléstias endêmicas que prematuramente enfraquecem o inglez e o slavo,
e da funesta intemperança que dizin:» os povos septentrionaes. E' culpa nossa se estes bellos dotes não produzirem o que delles se podia esperar ; isso porque temos
de preferencia applicado os nossos cuidados em imitar
osinglezes eallemães, no beber, no comer, no modo de
vestir, do que na sua educação moral e physica ; porque
nos temos descuidado muito de seguir seu exemplo, ou
melhor, o dos nossos antepassados, no uso regular dos
exercícios gymnasticos que desenvolvem a força e a agilidade, que imprimem vigor aos membros e ao espirito.
Que direi destes bellos epithetos de traidores e bandidos com que nos mimoseam os estrangeiros '! Devemos
isso aos tempos que longe vão, cheios de desordens e de
crimes, em que cada paiz poude contar seus traidores e
seus bandidos. Se a historia registrou muito particularmente as façanhas dos nossos, isso demonstra que entre
nós sabia-se, melhor do que em outra parte, manejar a
penna, e que todos os olhares estavam fixados sobre a
Itália ; demonstra que os estrangeiros tiravam proveito
de nossas discórdias, olhavam nosso paiz como sua preza, fizeram delle seu campo de batalho, trataram de
ateiar nossas desavenças e incitaram a nos devorarmos
mutuamente. Demais, fomos os primeiros culpados, clamando traição ! a todo propósito. O que não impede que a.
nossa reputação de homens de raças diversas e de interesses oppostos seja bem justificada. Isso foi verdade e
ainda o é hoje.
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De raças diversas, sim, por uma conseqüência necessária da grande diversidade de origem, de temperamento,
de circumstancias, de tradições e por conseguinte de educação e de costumes, que diferencia os diversos povos
da Itália,, apezar do laço commum da linguagem. Não
ha nação no mundo que offereça tantos aspectos variados
como a nossa, resultado da mistura de tantos povos, cuja
fusão nunca foi completa. Aqui encontrou-se um resto de
sangue gaulez; alli como que um resíduo fugitivo do germânico ; além, a sombra do grego e do sarraceno, no total, um pouco de tudo. Que differença entre o piemontez
ao siciliano, entre o sardoeo lombardo, entre o romano
eo ligurio, e ainda outros.
Ora, sendo assim, qual será o nosso soldado? Tomemos,
eu queria dizer o ti/po, mas é preciso dizer os typos, na
nossa mocidade de 20 annos; submettamol-a a um bom
methodo de educação e de disciplina militar ; observemos cuidadosamente a mudança que este methodo produzirá, e quando virmos que seu desenvolvimento militar
écompleto, paremos: teremos o typodonosso soldado.
liste processo leva-me a um resultado que desejaria
expor, esboçando o retrato do soldado, tal qual me parece
dever ser depois de três annos, pelo menos, de serviço no
exercito.
Imagino um moço de estatura mediana, robusto e
esvelto, rosto cheio, tez crestada, com o olhar vivo dos
nossos mais bellos aídeões e o ar de saúde e de prosperidade que agrada e alegra. No modo por que se veste, em
seu porte, gestos, andar, altitude e movimentos não tem
nem a brilhante desenvoltura do francez, nem o andar
pesado e grave do germano, mas um nSo sei que de
natural, de gracioso, de bom e de amável, com certo
resaibo pouco seductor de apathia e de negligencia. Elle
tagarella, ri de boa vontade e move constantemente a
cabeça e os olhos. Nos dias de reunião popular, penetra
no âmago da multidão; não dá cotoveladas para abrir
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caminho; deixa-se apertar e empurrar, e, desde que veja
alguma cousa, consente em estar mal accommodado, com
uma espécie de serena indifferenca. Mas se o obrigais a
ficar immovel e serio, franze as sobrancelhas. Seu olhar
não é nem altivo nem provocador, mas curioso e ás vezes
velhaco. Ser-vos-ha difficil saber qual é a sua religião e
quaes são os seus sentimentos verdadeiros. Seja um bem
ou um mal, sobre elle não lanceis a responsabilidade,
mas sobre a época, o espirito e os regulamentos da milicia moderna.
Não lhe pergunteis se prefere o exercício ao passeio,
se gosta mais de seu leito do que da barra do corpo
da guarda. Mas ordenai-lhe vivamente um serviço ; elle
contará pelos dedos se na 'escala tinha chegado sua vez,
resmungará talvez um pouco, durante algum tempo
obedecerá de má vontade, mas finalmente cumprirá o
seu dever e procurará contentar-vos.
Que uma cousa corra á matroca, como se diz vulgarmente, principalmente por culpa de algum recruta, não
estranheis que elle saia fora dos seus eixos.
Em resumo, o serviço militar não lhe é antipathico. O
nome de seu regimento soa agradavelmente aos seus ouvidos. Mostra-se altivo com seu titulo de soldado, adora
o uniforme... comtanto que este seja vistoso e elegante.
Vejamol-o sob as armas. De sentinella, está prornpto
para fazer a continência ao oflicial que passa; é fiel
observador das ordens recebidas, mas sem aspereza de
linguagem, mostrando-se mesmo assaz accommodaticio,
porque lhe recommendaram que só usasse de bons
meios.—Nos exercicios, é molle, desageitado e sempre
distrahido. Dai-lhe um instructor experimentado, activo
e resoluto, que lhe desperte o torpor, que o agite e esquente : em poucos instantes vereis seu olhar inflammar-se, seu passo tornar-se ligeiro e desembaraçado ;
vel-o-heis executar o movimento ordenado com arrogância e precisão. Mas, tenha elle por instructor um
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chefe sem energia, frio e indeciso, apenas tereis um mão
soldado. Será um trouxa.— Aprende depressa, mas esquece com a mesma facilidade.
Dos seus superiores, os que elle mais respeita são as
mais das vezes os que menos conhece, porque não está
imbuído da forte disciplina russa e allemã. A primeira
vez que se approxima de um de seus superiores fica tonto
e constrangido, mas não deixa escapar nem um dos seus
gestos, nem uma palavra ; e, sem o querer, quasi sem
desconfiar, observa, mede suas palavras, e fôrma uma
opinião; depois, não vos fieis nelle; se houver sombra
de ridículo, percebe-a logo.
Agoro, ponhamos o nosso soldado em conlacto com
offlciaes'de diversas temperas e examinemol-o. Escolhamos
um superior de excessiva bondade, que discuta com elle,
que lhe suggira algumas das boas razões que seu caracter lhe dieta. O soldado se animará, se aprumará e
sem duvida não lhe desejará mal; porém apresentando-se
occasião, zombará delle sem escrúpulo.— Passemos
ao extremo opposto : supponhamos um superior grosseiro e brutal. Sem duvida não o estimará; tratalo-ha de cão com os seus botões, e lhe desejará, de
coração, todo o mal possível; todavia se conforma rá rigorosamente com a ordem recebida e dará prova de uma
paciência verdadeiramente surprehendente.— Dêmos-lhe
outro, de caracter fraco, indeciso, um homem de intelligencia acanhada e de modos desasados ; elle se perfilará respeitosamente cada vê/ que o encontrar, mas
ficai certo de que mofará daquelle espirito tacanho e
daquella falta de energia.
Mas um superior serio e seguro de si, que o conservar a distancia respeitosa, que poucas vezes lhe dirigir
a palavra, com dignidade e somente quando for preciso,
que não tremer deante de seus chefes, que der ordens
claras e precisas sem se contradizer, que for ao mesmo
tempo severo, justo e imparcial, e que em occasião
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propicia lhe fizer lodo o bem possível, mas com um ar de
soberba indifferenço, como se de tal cousa nüo lhe adviesse
mérito algum, — um tal superior (e tranquillisemo-nos,
não é nenhum mytho) encontrará nelle um homem de
dedicação sem limites.— Em summa, o nosso homem
será um cousa ruim, um inepto, um fã reis tá. ou um
soldado, segundo o caracter e a altitude de seus chefes.
Bom camarada para com seus companheiros, terá seu
Pylades, seus ad latas, (1) sua roda de compatriotas;
mas, se houver nascido naaldôa, nunca se olvidará da sua
origem. Bom filho e bom irmão, saberá fazer agradinhos
aos rapazes de sua aldôa que o forem visitar, mostrar,
se-ha alegre e amável nomeio dos seus familiares; o mais
lhe será completamente indifferente. Mas não assistirá
impassível ao espectaculo de um camarada correndo perigo; porque não ignora que é seu dever de homem e de
soldado soccorrer o próximo e que a virtude encontra aqui
mesmo no mundo suas recompensas. Sem se fazer rogar,
seguirá o seu chefe, quando se tratar de combater incêndios, inundações ou epidemias. Creio que não ha no
mundo soldado mais humano e mais propenso ao bem.
Não é muito amável com as damas; entretanto, obello
sexo não lhe desagrada. Ama a seu modo; não é nem
muito delicado, nem muito difficil em sua escolha, e
quasi sempre acontece não ter a mão muito feliz; mas
pouco se inquieta com isso.
De boa vontade prefere o leito ao theatro, mas gosta
muito dos espectaculos do dia, qualquer que seja a espécie. Agrada-lhe o jogo das bolas e não odeia as cartas.
Aceeita alegremente um copo de vinho e delle não se priva
quando ha motivo para se lhe offerecer; mas não é

li) Do latim - latas lateris - sig. lutima amizade, sociedade' estreita,
Amigo itóeparwel, Pódd-sé traduzir por - seas íniimos.
Not, do U*ad.

freqüentador de tavernas. A aguardente não o horrorisa,
mas contenta-se em beber alguns golles ao saltar da
cama.Um charuto de qualidade medíocre é um regalo para
elle, e, com effeito, as des.pezas com charutos são uma boa
verba do seu orçamento. Só ou em coro, canta algumas
copias no pateo do quartel, ou na plataforma das fortalezas, onde está de guarnição, ás vezes mesmo nas ruas
suburbanas, passeiando com seus camaradas. Mas sua
paixão pelos prazeres, pelos jogos e cantorias, é pouca
cousa em comparação ao ardor febril do francez pelo
canto, pela dansa e pela algazarra, ás formidáveis libações do allemão, ás bacchanaes das antigas tavernas militares piemontezas.
Em marcha anda bem, comtanto que não encontre
um commandanle assaz compassivo que, depois de
alguns passos, lhe permitia collocar sua mochila nas bagagens, e de trepar no carro após algumas milhas de
viagem.
E' preciso exercital-o sempre, forcal-o a estar alegre,
fazel-o cantar, exigir que marche com firmeza e cadência,
evitar as paradas muito freqüentes.
Muito principalmente, os officiaes devem dar-lhe o
exemplo, marchando com firmeza e conversando familiarmente entre si.
Sobre o campo da batalha, fará prodígios de valor sob
as ordens de urn bom commandante. Vel-o-heis de
manhã ao signal de alarma, corror, tomar o seu logar na
fileira e ficar immovel e mudo, a mão apoiada em sua espingarda, olhar dirigido fixamente para a frente, ouvido
attento aos longínquos tiroteios que rebentam oqui e alli
sobre a linha dos postos avançados. Esta anciedade quasi
cruel que se lê sobre os traços de seu rosto, não é medo :
é a expressão de uma incerteza, de um desejo de saber, de
uma impaciência que augmenta a cada segundo. Mas
em frente da companhia passeia tranquillamente o capitão, que fita o céo e diz com tom de perfeita calma
11
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Teremos uma linda jornada... Mais não será preciso,
para excitar o nosso homem ; impertiga-se, depois espreguiça-se, boceja, accommoda a sua mochila aos hombros, lança um olhar em torno de si e segura no cantil;
está prompto para marchar. Mas, cuidado ! se o capitão
diverte-se em correr de um logar para outro, tomando
um pelo braço, outro pela cintura, soltando uma multidão
de palavras confusas que possam trahir a emoção, e voltando-se bruscamente a cada tiro de fuzil..,
O peiorde tudo é se elle não se apresenta á frente de
sua companhia.
Mas já foi visto passar um ferido apoiado sobre um
camarada, ou conduzido aos braços ; já se notou que as
guardas avançadas retiram-se em desordem. Eis que a
frente da companhia está descoberta ; eis que sombreia
no horizonte um enxame de inimigos, e, mais á retaguarda, alguns grupos se mostram e logo desapparecem ;
aqui e alli rebentam bombas ; os projectis da mosquetaria enchem o ar com estranhos sibilos e açoitam as arvores e as paredes. Entretanto nossos homens lá permanecem sob uma chuva de ferro e de chumbo, immoveis, á
espreita, porque o inimigo ainda não está ao alcance de
seus fuzis.
De tempos em tempos ouve-se um grito ou gemido.—
E' esta, incomparavelmente, a provação mais terrível pela
qual pôde passar o nosso soldado : ficar immovel com a
arma carregada, entre um morto e um ferido ! Torna-se
então absolutamente necessário todo o sangue-frio dos que
commandam.—O soldado pensa em collocar-se atrás de um
abrigo que o solicita poderosamente a esconder-se bem,
a nada mais ver e a faltar a seu dever de combatente.—•
Mas o nosso canhão ribomba, os inimigos avançam !
Eil-os ao alcance de fuzil. Fogo ! O soldado não foi
ferido. Põe-se em movimento, atira e torna a carregar... Recommendai-lhe que faça a pontaria e que não
tenha pressa. Ouve-se um grito logo obedecido : Armar
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carga, a arma em riste, soltando gritos formidáveis. E'
um momento de espanto; mas á voz de: Fogo á vontade!
rebenta uma tempestade de chumbo.
O inimigo retira-se perseguido pelos nossos, que os
clarins chamam; emquanto que os chefes lhes gritam
com toda força dos pulmões: Alto, alto, ultima forma!
Eis chegado o momento de avançarmos também : a
ordem foi dada. O sangue reflue precipitadamente do
coração ás fontes do soldado.— Avançamos, de abrigo em
abrigo, em massa, por pequenos grupos, por destacamentos.Corre-se e pára-se a intervallos, ora em ordem
dispersa, ora em columnas cerradas. De ambos os lados
troa incessantemente o canhão, ao passo que, de instante
a instante, o fogo da mosquetaria augmenta ou diminuede
intensidade. Mas os nossos atiradores param de repente e
recuam a passo de carga. Observai de longe este grupo de
cavalleiros, que avança a galope, desdobra-se e espalha-se,
e á retaguarda, ao fundo, esta tropa que vai se disseminando e avança ao trote. Unir fileiras; armar baionetas!
Oh ! o soldado não treme, mas seu pulso bate forte. Silencioso, immovel, o jarrete retesado, os dentes cerrados,
a arma prompta, fixo sobre a tropa ameaçadora o olhar
inquieto do marítimo que, de seu navio observa a nuvem
longínqua, precursora da tempestade.—Que os chefes
fiquem calmos. Quando o soldado tem necessidade de
sangue-frio é que ao chefe cabe mais do que nunca o dever
de conservar sua presença de espirito . Abençoado seja
o offlcial que for capaz de dizer. « Vejamos ; que quer
aquella gente ? » ou alguma cousa semelhante.—Mas já os
batedores inimigos fazem rodomoinho em torno de nós e
nos inquietam com seus tiros incertos. Urge responderlhes. Silencio solemne ! Os atiradores dispersaram-se a
tropa inimiga entre abre-se, pára... Que significa aquelle
movimento insperado? Attenção ! Quatro rolos de fumaça

— 22 —

branca! Escalai! Quatro clarões e uma revoada de metralha que passa com um sibilar medonho! Um furacão
de cavallos que se precipita furiosamente sobre nós !
Desencadeamento infernal de urros,de metralha, de patas
ferradas que fazem tremer a terra e o ar ! Attencão !
Fogo ! Elles cahenj, misturando-se de novo confusamente, mudam de parecer e desopparecem. Ali ! como o
soldado está altivo e contente !
Mas, atrás de nós, eis outra torrente de cavalleiros
que passa e devora o espaço... E' a nossa cavallaria que
vem proteger-nos contra novos ataques do inimigo.—A
tempestade affasta-se, reformemos as nossas columnas e
avante. Lá sobre aquelleouteiro está o inimigo ; sobre
aquelle outeiro, onde o canhão vomita fogo e ferro. As
nossas baterias fazem também fogo com todas os peças ;
através do fragor das bombas que arrebentam sibilondo e
dasbalas que zumbem, ouvem-se mais repetidos os toques
de clarim, mais agudas as notas dos apitos, ouve-se o
grito: Avante! avante! Avante todos! O cume do outeiro se
cobre de fumaça : uma descarga continua, uma saraivada
de balas, compacta, incessante, podia dizer-se a ventania
da morte! O soldado estaca. Avante! brame o commanáanle.—Avante ! gritam os officiaes queimpellem,
ameaçam e esbravejam.—Avante f avante!repetem cem
vo'/.es, emquantoos clarins tocam furiosamente. Dez, vinte,
cem homens correm a passo de carga ; o resto segue-os
soltando urros no meio da fumaça e dos clarões. Então,
olhai para o soldado ! Verais brilhar nos seus olhos
aquelle furor marcial que tornou invencíveis os heróes de
Zama e de Pidna.
Mas antes de arremessai-o á perseguição do inimigo,
reflecti que não sois mais o seu commandante, porque esta
caça vai embriagal-o e tornal-o surdo ás vossas ordens.
Entretanto, nada deveis temer pela vida dos inimigos
que entregarem as armas. O soldado italiano os agarrará
pelo pescoço, pelos peitos, os ameaçará com a baiorçetq
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e a coronha do fuzil, lhes dirigirá alguma praga grosseira,
mas disso não passará.
Se o inimigo resiste, se é preciso voltar ao assalto,
o nosso soldado ficará logo exhausto. Então seria preciso
fazer tudo para impedir que seu arrojo se arrefeça, não
deixal-o inactivo debaixo do fogo e não exigir que recomece pelo mesmo caminho e do mesmo modo um esforço
que se tornou estéril. Isto quer dizer que, neste caso, o
êxito da accão dependerá do caracter, do espirito e dos
conhecimentos práticos daquelle que commandar.
E' preciso bater em retirada ? Eis o momento em que o
soldado tem mais necessidade do soccorro do commandante. Seria uma desgraça entregal-o á sua própria inspiração, quando lhe fogem a esperança e o ardor bellico,
e que é incapaz de fazer das fraquezas força.
Empregar-se-hão os meios os mais enérgicos para
forçal-o a ficar em seu posto e tornal-o calmo. E convém
não esquecer que, recommendar-lhe para voltar as costas,
emquanto e inimigo está perto, eqüivale a ordenar-lhe
que fuja.
Conhecemos, pelas narrações dos antigos, a historia
dos batalhões italianos que souberam fazer-se respeitar
pelo inimigo vencedor, retirando-se unidos e ameaçadores
fazendo de tempos a tempos face ao perseguidor e avançando de sopetão sobre ei lê para rebater sua audácia.
Erarn homens aguerridos e bem guiados,
Emflm, nossos soldados supportam tão bem, senão
melhor que qualquer outro, as fadigas e os trabalhos
da vida de campanha e deguarnição, e resistirão tão longamente,quanto queira o defensor de uma fortaleza decidido
a cumprir seu dever, ás mil incertezas, aos horrores e ás
misérias de um sitio.
Em resumo, não possue nem grandes qualidades,
nem defeitos muito salientes, e, salvo o vigor dos músculos, tudo nelle passa despercebido a um olhar pouco
exercitado. E'-lhe absolutamente preciso um guia, e isto
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é bom, porque o resultado é que se pôde leval-o para onde
se quizer. A bem do paiz, do exercito e delle, desejemos
que tenha bons guias.
Não indagarei o que delle se pôde fazer como caoalleiro ou artilheiro, visto que se escolhe entre os conscriptos os que melhor convenham a estes dois serviços.
Aquelle cujo retrato procurei esboçar não é o soldado
escolhido, mas o bom soldado ordinário. Temos e teremos
sempre muitos que serão melhores ou peiores que este ;
ao lado de espíritos altivos e generosos, sempre senhores
de si e sempre superiores aos acontecimentos, haverá o
bruto insensível a tudo, excepto á fome, ao somno e ao
medo. Em todos os exércitos modernos são encontrados
em maior ou menor quantidade.
Que este retrato seja fiel, como creio, será permittida a
duvida quando se tiver lido o bello livro de nosso caro
Edmundo d'Amicis, intitulado : «Perfis militares.» Com
effeito, o meu soldado não se parece muito com o do sympathico escriptor que acabo de nomear. Mas duvido que
aquellas delicadas flores de virtude, de sentimento, de bom
senso e de doçura, que o joven official nos apresenta sob
tão seductoros cores, desabrochem muitas vezes em
nossos quartéis, ou nos de qualquer outra nação.
Quero mesmo admittir no rol das cousas possíveis algumas rarissimas excepções deste gênero; mas pergunto-me onde seria possível encontrar uma nação de tempera assaz branda, de caracter bastante amável e encantador para alistar sob as suas bandeiras muitos santos
deste calibre. Appellopara os militares.

III

Conscriptos e voluntários

Precisamos de soldados e tomamos por modelo o conscripto ou o voluntário depois de 3 ou 4 annos de serviço.
Eis portanto os conscriptos e os voluntários.
O esculptor que deve encontrar a copia de uma estatua
n'um bloc de mármore dado, começa por estudar o seu
modelo e examina depois o mármore, afim de determinar
o modo e a execução do trabalho.
Nós, que sabemos onde achar nosso modelo, examinamos a matéria informe que deve fornecer-nos a cópia,
para com consciência de causa poder decidir como procederemos .
Vejamos, pois, esses conscriptos e voluntários, não nas
paginas de um livro, que os representa como pessoas particularmente interessantes por sua candura virginal, cujo
coração transborda de melancólicas saudades e ardentes
affeições, mas em nossos quartéis no dia de sua chegada.
Todavia, antes de tudo, devo lembrar que o conscripto
de hoje não ô mais um filho arrebatado pela sorte á família e ao paiz civil e immolado no exercito, um titere destinado a transformar-se n'um soldado, um homem con-
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demnado a servir de brinquedo a outros, victima votada a
uma vida de torturas: é um cidadão que aprende a manejar as armas para a d e fés i da pátria, no interesse e pela
honra do Estado; um cidadão que se prepara para o
cumprimento do mais sagrado e do mais temível de seus
deveres, e que tem direito ao respeito e ao reconhecimento
de todos os seus concidadãos.
Este modesto uniforme cobre talvez um coração e
uma intelligencia que podem elevar este homem acima
de tantos ociosos ricos que dormem á sombra de seu
brazão, ou velam guardando o thesouro herdado.
Para vós, militares, é um moço que a pátria vos confia
para fazerdes delle um bom cidadão, próprio para a paz e
para a guerra, incutindo-lhe acima de tudo o culto do dever
e da disciplina, ao mesmo tempo que o sentimento da sua
dignidade pessoal; é quasi um filho ou um irmão chamadoa tornar-se vosso companheiro d'armas, a com partir
de vossas privações e de vossas fadigas, de vossos perigos
e de vossa gloria, e ao qual um dia talvez apertarcis nos
braços como uni collega, ou que mais tarde saudareis
como um superior. Quantos ainda mais elevados do que
vós foram conscriptos como elle ! Qual de vós pôde
dizer que um dia não tora occasião de salvar a vida
deste homem, de conduzil-o ferido, de velar junto do
seu leito de morte ?
Cheguemos aoconscripto e vejamol-o de perto, tal qual
nol-o dá o paiz. — Fitai este bello e vigoroso rapaz, solidamente construído, imberbe e bisonho, que, apoiado
desageitadamente á parede, as mãos mettidas nos bolsos de sua calço, um embrulho debaixo do braço, tem a
cabeça baixa e os olhos cravados no chão. Por baixo de seu
chapéo de feltro grosseiro, de abas largas, cahido sobre os
olhos, escapam-se á altura das têmporas tufos de longos
cabelloshirsutos quecobrem as orelhas; sua cabeça está
enterrada no collarinho amarrotado de uma camisa, e as
pontas do collarinho cahem sobre a golla de um grosseiro
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casacão de espesso panno cinzento ; collete curto e calças
do mesmo panno, presas nos rins por um cinto de couro,
meias de lã, que foram azues, sapatos grossos e ferrados,
completam seu trage ridículo.
E' um rnontanhez que passou 20 annos entre os
pinheiros e castanheiros, entre as neves e as ovelhas, entre gente rústica como elle, quasi tão bruto como um esquimáu, de modos desasaclos, caminhar lento e pesado j
emfim um aldeão em toda a torça do termo. Mas reparai em seus olhos; indicam intelligencia e bondade. Pobre
rapaz ! vê-se n'um mundo desconhecido, tão differente do
de suas montanhas !
Observemos aquelle outro, escanchado sobro suas duos
pernas, os braços cruzados sobre o peito, o chapéo amassado arrogantemente inclinado sobre a orelha, e o paletot
aohombro. Suas vestes, posto que usadas, indicam um
certo esmero justificado pela altitude e pelo porte. Vede
como elle responde aos dichotes dos soldados que o
cercam. E' um camponio das vizinhanças do uma
grande cidade, um rapaz que lò e escreve o melhor
que pôde, compnnheirão, grande jogador de bolas e de
cartas, muito conhecido pelas brejeirices em que ó
mestre, freqüentador de tavernas, um pândego, em
summa.
Quando se pronuncia seu nome, o vigário faz o signal
da cruz ; a autoridade policial pensa que a conscripcão
o salvou das galés. Em duas palavras, ó um rapaz muito
intelligente, porém ainda mais malicioso.
Eis olli um moco modestamente vestido, a moda dos
operários urbanos, o qual, descansado sobre uma perna,
os braços pendentes, tenta sorrir ás facecias de seus
futuros companheiros. Neste momento, seu pai está
na offlcina, absorvido no seu trabalho ; pensa nelle; sua
mfii e sua irmã interrompem por um momento os affazeres domésticos e faliam a seu respeito; e não são as
únicas, pobres mulheres. Ha outra, uma moça, que en-
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xuga os olhos com a ponta do seu avental. E elle os vê
no pensamento, e esforça-se para sorrir. Possue uma ligeira instrucção elementar; não é de uma intelligencia
prompta, mas a sua boa vontade está á toda prova. Pouca
vivacidade natural, mas muito amor-próprio. Nunca fez
mal a ninguém.
Ao seu lado, está aquelle rapazote de rosto livido, de
compridos cabellos partidos ao meio, trazendo um microscópico chapéo de marinheiro, e um sobretudo cinzento
sobre um paletot muito velho. Tirai-lhe o chapéo e o
sobretudo; é um caixeirito de armazém, de botequim,
ou qualquer cousa semelhante, Suas duas mãos conservam apertadas ao queixo os dous canhões de seu sobretudo ; ahi enterra a cabeça até as orelhas e volve-se
como movido por uma mola, mexendo uns olhinhos
astutos. Sacada boca uma ponta de charuto que mascava ha mais de meia hora, e arremessa-a ao rosto de
um camarada, que lhe dá o troco com um valente soco
nas espaduas. A outro, arranca das mãos o grande embrulho que tem, atira-o ao chão e senta-se em cima, os
braços sobre os joelhos Os soldados fitam-no rindo-se,
do que elle muito se orgulha. E' um imbecil disfarçado em
bufão, impertinente, brigador, fanfarrão, mas prompto a
voltar as costas se lhe mostrarem os dentes. Alardêa
atheismo e estroinice, para imposturar, mas em verdade
não sabe onde começa a infâmia e pouco se lhe dá sabel-o.
Mas não ousaria garantir que elle não possa tornar-se
um bom soldado, se os chefes encarregados de sua edução quizerem dar-se a esse trabalho.
Este aqui é um solido machacaz, coberto de miseráveis
andrajos, que nunca deixou sua aldeia, duro de cabeça
e de coração, obstinado, infatigavel, um verdadeiro burro
de carga ; o seu visinho, um d'aquelles robustos carregadores que são encontrados diariamente, ao cahir da noite,
nos quarteirões affastados das grandes cidades, por
grupos de 20 ou 30, caminhando com passo decidido

e conversando em voz alta; um rapaz que jamais reflectio sobre cousa alguma.
Observai o romano de ar grave, o siciliano desconfiado, o sardo melancólico, o pequeno toscano desvergonhado, o veneziano mal amanhado, e todos esses pobres
desherdados que o campo e a officina enviam em multidão aos grandes centros de todos os paizes, que vivem
mal, que não sabem rir nem chorar francamente, que
não distinguem uma delicadeza de uma grosseria. Que
mistura de bons e de máos instinctos, de intelligencia e
de ignorância, de astucia e de estupidez!
Os voluntários (por emquanto não fallo dos soldados
ou voluntários de um anno) são rapazes que querem
fazer da carreira militar uma profissão, ou para obter o
pão ou por sede de gloria e de honras: titulares, forçados
a procurar em vencimentos fixos um meio de fazer no
mundo uma figura conveniente, preferindo o officio das
armas a qualquer outra profissão, como mais honrosa e
mais brilhante ; burguezes que a abraçam ou por gosto,
ou por causa das difflculdades de que estão eriçadas
certas profissões ; homens do povo necessitados, que
não sabem, não podem ou não querem encontrar uma
occupação, e que entretanto votam igual horror á
mendicidade e ao roubo.
A qualidade e o numero desses voluntários variam
segundo as condições políticas, sociaes e econômicas do
Estado; mas, em geral, o numero cresce ou diminue na
razão directa da facilidade e da freqüência das promoções. Attinge por toda a parte o seu maximum no começo
de uma guerra ; depois, no fim, principalmente quando a
guerra foi desastrada, desce ao seu minimum.
Mas n'um paiz que sua importância política obriga
a conservar sobre completo pé de guerra um exercito
demasiadamente grande, a carreira das armas offerece,
mesmo em tempo de paz, vantagens bastante sérias aos
rapazes que devem ou querem abraçar uma profissão ; e
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tem um brilho que attrahe, ora mais, ora menos,
esta porção da juventude que reúne á intelligencia um
grande nome; convém accrescentar que esto, mocidade
geralmente entra muito cedo para as escolas militares e
nãoappareceno exercito senão com o posto de official.
Por outro lado, á medida que o campo dos empregos
civis, das artes, do commercio, da industria, da finança
se alarga deante dos rapa/es, e as armas, ao sopro
entibiante da paz, perdem o seu brilho seductor, o numero
de voluntários diminue; pode-se dizer que aquillo que nós
outros, homens do século XIX, chamamos progresso
é antes prejudicial que vantajoso á milícia, sob o ponto
de vista dos elementos que o paiz lhe fornece. O serviço
militar, quando também entre nós se tornar obrigatório,
attenuará o mal sem cxtirpal-o, porque a flor da mocidade apenas passará de carreira,sob nossas bandeiras.
Em summo, nada de equívocos.— Não desejamos que
o paiz rasgue suas veias para infundir no exercito o seu
melhor sangue, e que o exercito, semelhante a uma
planta parasita, torne-se plethorico em prejuízo das artes
civis, visto como é elle destinado a servir ao Estado e á
sociedade, e não a governal-os. Mas, livre Deus a sociedade e o Estado de atiral-o em plano secundário, dando
preferencia ã letra de cambio, á machina a vapor, aos
ofíicios, etc., porque poderia chegar um momento em
que teria de se arrepender (1).
Demais, nas condições actuaes da nossa sociedade e
com o systema de conscripção cm vigor, o exercito deve
ser considerado como uma escola, onde os futuros pais de
família aprendem a ordem e o respeito das leis; e basta
isto para demonstrar a um governo sábio que commetteria, descuidando-se delia, uma gravíssima injustiça.
Mas voltemos aos nossos voluntários.
(1) Os últimos acontecimentos políticos do Brazil exemplificaram plenamente este conceito do auctor.
N o t . do tracl.

O melhor é este moço robusto, bem apessoado, tranquillo, corajoso e honrado, muito apaixonado pelas
armas, ufano do uniforme que traz, possuindo uma dose
razoável de conhecimentos litterarios e scientificos, respeitoso e obediente em face de seus superiores, bom
camarada para comosseusiguaes, amável porá com todo
mundo.
O peior?... Procurai-o entre este homem somnolento,
distillando o medo e a mentira, e este precoce velhaco
que só pensa em esgotar a taça da vida e que prefere
seus vícios a tudo mais.
Ao contrario do voluntário de outr'ora, o voluntário de
invenção recente, que eu chamaria soldado do um anno
e que é conhecido sob a denominação offlcial de voluntário de um anno (denominação que o vento do norte nos
trouxe em suas azas e que, se pecca contra a grammatica, não pecca pela concisão), o soldado de um anno
chega ao exercito para nunca se tornar um soldado,
porque á carreira das armas prefere outra qualquer,
principalmente a que os toscanos chamam arte di Michelaccio (comer, beber e passear, isto é, viver sem trabalhar). O soldado de um anno é uma cousa nova, mas
muito conhecida de todos d'ora em deante. Gomo elemento
militar delle fallarei adeante.
Eis, pois, os homens que o paiz ha confiado ao exercito,
conscriptos e voluntários. Cada um delles traz ao estado
militar o maior tributo que um homem pôde pagar a seu
paiz: seu tempo, seu sangue, sua intelligencia e seu
coração. Sm compensação, o exercito deve adoptal-o
como seu filho, tornar productivo o seu tempo, poupar o
seu sangue, formar o seu espirito, melhorar o seu coração,
fazer delle um bom soldado e preparal-o a vir a ser um bom
cidadão, para o dia em que volver ao seio da sociedade
civil, como geralmente se dá com os conscriptos.
Tal succedendo, a milícia se antolhará n5o somente
como uma instituição bella e útil, mas benéfica e santa,
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E então apparecôrá em toda a sua grandeza a alta missão
do capitão, como preceptor do soldado.
Mas todos os homens não pensam do mesmo modo; e
não me surprehenderá ouvir algum digno offlcial dizer-me, com o tom da admirável sinceridade que é a virtude própria daquelle que traja o uniforme militar :
« Não sou da vossa opinião.—Antes de tudo, de olhos fechados, prefiro á gente das cidades o aldeião grosseiro e
espesso que obedece, sem dizer palavra, com a precisão
de um autômato.
« O habitante das cidades é intelligente e vivo, raciocina
sobre tudo, mas de tudo zomba ; por conseqüência, não
sei verdadeiramente que fazer de taes voluntários e
dou-os de graça a quem quizer. Depois, considero que
meu dever é transformar em soldados, e nada mais, esses
homens que os superiores me confiam, pouco se me dando
do que elles possam vir a ser depois de deixarem o uniforme ; nada tenho a ver com a carreira que posteriormente
possam escolher ou seguir. Em duas palavras, sou soldado e não inspector de estudos; faço soldados, não cidadãos. E, finalmente, não comprehendo como ides crear
dificuldades onde não as ha. Ser o capitão que ideais !...
Deus me defenda ! Intrometter-se. em tudo, occupar-se
de tudo ! fazer de mestre-escola ! Eis muito simplesmente um trabalho difflcil, odioso e ridículo ! »
Que responder a isso ?—Se eu fosse ministro da guerra,
entregaria a este camarada uma companhia escolhida a
dedo e composta de homens de intelligencia bronca,
grandes brunidores de botões ; lhe ordenaria um mex de
guerra simulada, com reconhecimentos, combates de
postos avançados, surprezas, emboscadas, ataque e defesa
de logares habitados. «Mas ha corpos especiaes para estas
operações, os atiradores, a cavallaria ligeira. » Pois bem,
que são e que deveriam ser estes homens ?—Ágeis, audaciosos e... intelligentes.—Mas, porventura, estas operações não constituem a parte talvez mais difficil e a

mais importante do serviço da guerra ? E os
nella peritos não são com mais forte razão empregados
em todas as outras operações de guerra ? Na affirmativa, não teriarnos o direito de chamal-os não só bons
soldados, mas ainda os mel/iores soldados do exercito,
como sendo os que prestam os maiores e os mais assignalados serviços? Eis o Iriumpho da intelligencia. Mas,
em vez de pedir ao céo que nos forneça semelhantes homens, todas as vezes que tivermos necessidade de alguma cousa mais do que os vossos autômatos, não prefererieis que todo« os vossos soldados estivessem em estado de executar melhor possível o serviço daquelles ?
Além disso, sabois como se faz hoje a guerra ? Em que
quereis empregar estes homens de intelligencia rude ?
Talvez em guardar os comboios...
Gomprehendamo-nos bem. Quando digo soldado intelligcate, não quero foliar desses rapazitos malicioso0 ~ J ebi~
cadores, desobedienles, e cousas ainda peiores. E' verdade
que facilmente assim se tornarão, se aquelle que devo
commandal-os e dirigil-os for incapaz e negligente.E isto
bastaria para impor silencio aos partidários das cabeças
duras, porque d'outra fôrma estaríamos autorizados a
dizer que não se sentem com forças para guiar homens, e
preferem os titeres para não passar cuidados, nem fadigas.
Para nós, campeões modestos da intelligencia, assim
como sorrimos á idéa irrizoria de um batalhão de Mirados ou de um esquadrão de sábios, também voltaríamos
desdenhosamente as costas á mais bella tropa do mundo,
que empregasse seu tempo em procurar comprehender
uma nova maneira de gyrar sobre os calcanhares ou sobre
a ponta dos pés. Suai sangue e água para fazer entrar a
carga na cabeça de um destes homens, e para ensinar-lhe
a visar, collocai-o de sentinella deante do inimigo: deixai-o, depois ide rendel-o... Elle vos dará uma prova de
sua habilidade enviando-vos a carga na cabeça, seja qual
for o lado por onde delle vos approximardes.
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Nos tempos de profunda paz, idade de ouro das paradas, o soldado estúpido vale seu peso em ouro: concordo.
Mas quando vier a guerra ?... •
Além disso, para que continuar esta discussão, sabendo-se que entre os que fazem em alta voz a apologia do soldado de páo, só muito poucos estão realmente convencidos do que alardeiam ; os outros faliam por habito, para
affectarem ser homens práticos, para agradar a um superior ou simplesmente... porque teem necessidade de
fallar.
Demais, aflnal de contas, é preciso, por bem ou por
mal, acceitar o que chega; e se ha falta de voluntários,
a conscripção envia hoje ás companhias rapazes dos
campos e das cidades, autômatos Q grulhas, tudo de
roldão. Eis por que quem diz: «Prefiro este ou aquelle »,
falia em pura perda.
A resposta á segunda proposição é mais fácil. Não vos
inquietais do que possa tornar-se o vosso soldado, quando regressar ao seio da família, á vida civil, á charrua, á
offlcina, á loja? Ou não comprehendestes, ou não fallais
seriamente. Este homem é italiano, talvez mesmo vosso
comprovinciano. Julgais que os vossos deveres de cidadão
e de italiano, pois que o sois também, se limitem a representar materialmente de soldado^ Se este homem que
viveu sob vossas ordens durante três ou quatro annos, na
época da vida em que o caracter adquire a sua forma definitiva, tornar-se urn homem mão e um mão cidadão, acreditais que o pensamento não se reportará a çsses annos
durante osquaes este desgraçado esteve sob vosso poder ?
Julgais que não se vos pedirá contas de não haver procurado melhorai-o moralmente, ou ao menos impedil-o de
tornar-se peior do que era no momento em que chegou
como conscripto ? Os vossos concidadãos exprobrarão ao
exercito seu egoísmo estreito, sua falta de sagacidade. E
esta accusação recahirá sobre vossa cabe"ça. Então, se tiverdes uma consciência, dir-vos-heis: «Este homem seria

hoje um vagabundo, um ladrão, um assassino, se eu tivesse tratado de fazel-o um homem honrado?» Ai de vós
se a consciência vos responder: «Não!» Se chegasseis a
encontrar uma escusa, por exemplo, a do pouco tempo de
que dispunheis, para vos fechar a boca bastaria esta
phrase curta e fria:
« O exercito não ó a sociedade.»
Mas, voltemos á pratica e vereis que estamos de
ac . ;do. Não se trata nem de transformar-se empedagogo
ou .missionário, nem de descerdas cumiadas de seu posto
para collocar-se ao nível do soldado, nem procurar obter
popularidade ; basta occupar-se de alguma cousa mais
do que de papeis diários, das futilidades e minúcias do
serviço e não se contentar em seguir a corrente, tratando só do presente, pairando acima dos soldados, á
mercê dos ventos que sopram de cima. E' preciso estudar
o caracter de cada um dos seus subordinados, tentar extirpar de seus corações os máos germens, nelles semear
os bons, e contribuir para o desenvolvimento dos que
ahi depositaram a natureza e a educação primaria;
em duas palavras, prevenir o mal e mostrar ao homem o
caminho do bem. Não é isso o que exige de qualquer graduado a disciplina militar bem comprehendida ?
Não é um dever militar para o bom chefe cuidar da
educação moral de seus subordinados? Não conhecemos a
máxima banal de que em matéria de disciplina é preferivel prevenir a reprimir, e que uma boa educação é o
melhor meio preventivo? Fazei o soldado moralmente bom
como convém ao exercito, tereis creado um homem honrado e também um bom cidadão. Vê-se, portanto, que
não são necessários dois metbodos distinctos de educação-, um militar, outro civil, para chegar ao resultado
que propuz: basta adoptar o que reclama a disciplina
militar.
Em summa, sede soldado na força do termo» e cumpri o vosso dever.
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Insensivelmente preenchereis ao mesmo tempo outros deveres vossos de homem e de cidadão.
No que diz respeito ás difficuldades, não esqueçamos que a educação foi e será sempre uma cousa difficil, tanto mais difficü quando se trata aqui de pessoas já
adultas, de intelligencia pouco desenvolvida, de alma
grosseira e muitas vezes viciada, O cuidado do futuro do
soldado, qualquer que possa ser este futuro, não será
um augmento de tarefa,
Agora creio e ninguém me contestará que, se é muito
fácil trazer as insígnias de capitão e receber os respectivos
vencimentos ; se é fácil commandar os exercícios de uma
companhia e nada difficil manter em dia a sua escripturaçSo, ser bom capitão não é a cousa mais simples do
mundo.

IV
Os maus soldados
Independentemente dos novos soldados, conscriptos ou
voluntários, ha outros de uma espécie á parte, que devem
recebera educação militar : os soldados deinstinctos depravados, que precisam ser chamados ao caminho do
dever.
Trata-se de refazer, o que é freqüentemente mais difficil do que fazer. Urge combater os hábitos funestos, o '
vicio com seu cortejo de maldades, a preguiça, a má vontade, reerguer uma disciplina entibiada, espesinhada ,
aviltada, que se tornou objecto de irrisão.
Tentarei dar uma idéa do grão de aviltamento a que
pôde descer um corpo mal commandado.
Supponhamos uma companhia ha muitos mezes deslocada de sou batalhão n'um logar afastado, sob o commandode um offlcial cuja conducta é exemplar, o coração
excellente, mas só i-sso. Os soldados são bem alimentados, pagos em dia, commodamente alojados, sem ser
inutilmente apertados por um serviço de guarnição, que
não é urgente applicar em todo o seu rigor.
Transportemo-nos para o logar em que estaciona
esta companhia. Ahi perto da guarnição, á beira da
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estrada, vedes homens em mangas de camisa, com immundas calças de soldado, jogando as bolas com os
vadios da localidade e das vizinhanças, que berram, que
proferem ameaças e blasphemias, que por qualquer
uma futilidade brigam e liquidam á soccos as mais tristes
disputas. Um pouco mais longe, encontram-se quatro ou
seis n'uma taverna lobrega, tendo capotes nojentos atirados aos hombros, bonets sujos no alto da. cabeça, sentados á mesa com os vagabundos e ebrios do logar.
Jogam as cartas com grande vozeria, atordoando-se com
a algazarra que fazem e com a infame beberagem que
condecoram com o nome de vinho. A's suas disputas preside um cabo de esquadra, que quer arvorar-se em juiz ;
mas elles não o acceitam como tal.
Eis alli um joven sargento, com attitude indolente e
descuidosa, que se afasta do grupo dos espectadores do
jogo da bola, approxima-se, meneando o corpo, da porta
da taverna, pára sobre o limiar, apoia o braço sobre um
portal, inclina a cabeça sobre a mão e diverte-se, em
plena rua, em dirigir os mais pornographicos gracejos á
mulher do taverneiro, trintona de tez desbotada, que se
distingue sobretudo pelo descaramento.
E as pessoas do logar, os soldados que vão e vêem, o
abalroam, empurram-no ; e elle lhes grita, esforçando-se
por dar á voz um tom de aguadeiro ebrio : « Ah ! canalha !... »
Outras praças graduadas, em uniforme de quartel,
acompanhados dejovens estroinas, lá passam, de braço
dado com os mais desacreditados, a percorrer o passeio
em todos os sentidos, cantando, proferindo em altas
vozes, n'uma linguagem de arreeiró, ignóbeis obscenidades de que riem ás gargalhadas, e, como passatempo,
trocando entre si empurrões e soccos dignos de villões;
ultrajando, com suas palavras e gestos, as mulheres que
passam, e crivando de olhadellas assassinas e de exclamações brutaes as que ousam mostrar-se ás janellas.
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Eís-nos no quartel. Asentinelta, encostada á parede,
com a carabina entre as gambias, tagarella e ri com um
habitante do logar, á 20 passos da porta de entrada. O
cabo de esquadra, com o bonet enterrado até os olhos,
dorme sentado sobre um banco. Os dois outros homens
da guarda brincam com seus camaradas, atiram-lhes pedrinhas, e os convidam á pândega com grosseiras caçoadasecom apodos indecentes.
Entrer >s. Que desordem ! As escadas e?'~o sujas, as
paredes cobertas de pó e rabiscadas a carvão; nos dormitórios tudo está em confusão e n'um estado de negligencia que doe na vista; na arrecadação ha têas de aranha
e montes de lixo ; na secretaria do commandante vê-se, a
trochemoche, fuzis, sapatos, patronas, cinturões, capotes,
dolmaus e camisas n'um canto, e sobre a mesa os sobejos
da comida do sargento-ajudante. A cozinha está enfumaçada, nauseabunda e asquerosa. O pateo é uma cloaca.
Onde está o sargento de dia ? — Não se acha no
quartel. Está talvez junto de sua futura, a filha do vendeiro da esquina, ou qualquer cousa semelhante, uma
pobre menina que tem noivos em todos os corpos de
guarnição, porque os inferiores lhe fazem a cô' 'e por escala e se rendem no serviço com muito gosto.
E o brigada? — Ainda não se levantou.- T^stá doente?
Não; mas ainda não acabou de dormir.—Notai que é
quasi meio-dia !
O tenente ?—Foi á caça, com pessoas da localidade.
O capitão ?—Mora alli defronte, sahe muito raramente
—A porta está aberta e eis uma escada por onde descem
gallinhas ! Sem duvida vai ter ao gallinheiro ? Não, senhor ; conduz ao alojamento do capitão. Lá está encerrado em seu quarto.—Talvez esteja lendo seu breviario !
E'a hora do exercício. A companhia deve reunir-se
na praça, em frente ao quartel... Vamos até lá. Cinco, dez,
quinze, vinte minutos são passados. Finalmente o tambor
chama, e dez minutos depois os soldados começam a
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mostrar-se, um depois do outro, com ares aborrecidos ;
não podem conservar-se de pó e se reúnem por grupos,
como se se tratasse de conversar. Admirai este sargento:
traz o bonet á retaguarda, o dolman desabotoado, deixa
ver a ponta da gravata. Caminha a passo da tartaruga e
puxa sua carabina, cuja coronha se arrasta pelo chSo. A
um soldado que lhe diz gracejando: para a fôrma ! responde sorrindo friamente—Não ha pressa para ganhar
quatro vinténs no fim do mez!... Eis o brigada que sahe
abotoando a farda, prendendo a baioneta... A' sua voz,, a
companhia forma-se tão lentamente como se reunira.
Faz-se a chamada. Os soldados presentes palestram entre si; alguns ha que se fazem chamar duas ou três vezes
antes de responder; e que certo não responderiam á chamada, se esta não fosse sublinhada por um « 0"i ! » e
pela cotovelada do vizinho. Um soldado responde
descendo a escada e não se apressa ; aquelle solta
um formidável Presente ! do meio do quartel. Três ou
quatro homens faltam á chamada. O sargento mette a lista
em seu bolso, funga, lança um olhar ao redor de si, encolhe oshombros, concerta sua barretina... e pergunta se
não viram o tenente. Depois de dez respostas negativas,
seguidas de outras tantas explicações e observações em
tom de zombaria, elle sacode a cabeça e diz com um suspiro : « A h ! elles são uns vivorios... Fazem bem ! O
osso é para nós outros ! » Depois de um momento do
silencio, suspira ainda e se decide a commandar.. o manejo d1 ar mas.
Que os soldados o executem bem ou mal, pouco lhe
importa, comtanto que .se faça algur~n cousa e que o
tempo passe. E os soldados sabem disto ; deixam cahir
o fuzil, voltam a cabeça e os hombros, mexem com os pés
quando seria preciso tel-os firmes, assobiam entre os dentes e trocam entre si gracejos e imperünencias a meia
voz. A cada observação que lhes ó dirigida, dão logo
uma resposta deslocada, inconveniente, que o instructor

lhes devolve acompanhando-a de epilhetos indecorosos
ou ameaçando esbofeteal-os, dar-lhes ponta-pôs e soccos, como se a disciplina militar não lhe fornecesse meios
de repressão preferíveis a estes argumentos de arreeirOi
Mas o soldado encara-o com atrevimento e resmonêa entre os dentes: « Quando houver dez como este ! » E o instructor, que ouvio, abana a cabeça e continua a commandar o exercício. Para cada cinco minutos de trabalho
ha cinco de descanso, e quando soa a hora prescripta
para o finalizar, a companhia já se recolheu ao quartel.
E se o bravo capitão lá estivesse, seria quasi que a
mesma cousa.
Mas desviemos nossas vistas de um quadro tão pungente. Se lançarmos os olhos em torno de nós, nada de
semelhante descobriremos em nosso pai/. Tivemos um
máo sonho.

v
A educação militar
A educação militar comprehende três partes distinctas :
A educação moral, a intellectual e a physica ; o que
significa ser necessário ao mesmo tempo prover á educação do coração, do espirito e do corpo do soldado.
A educação physica começa desde o dia em que o soldado se alista no exercito, prosegue de um modo regular
ou sem interrupção, e, sendo bem dirigida, dá logo os resultados mais satisfactorios ; tanto assim, que em pouco
tempo as novidades se esgotam promptamente e só resta
pensar em aperfeiçoal-a. Todos os graduados da companhia trabalham de combinação para o almejado fim
com aquella ordem admirável, que é o resultado da
acção regular de uma hierarchia bem organizada.
A educação intellectual deve começar também o mais
cedo possível e proseguircommethodo, sem interrupções
muito longas ou muito freqüentes, sem hesitações e sem
abalos. Mas, desgraçadamente, ella tem um adversário
terrível nas exigências do serviço. Demais, se bem que não
se trate de fazer dos soldados outros tantos litteratos ou
philosophos, mas de simplesmente dotal-os com aquelles
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conhecimentos que lhes podem ser realmente úteis na
carreira das armas, ou na esphera social dos trabalhadores que não precisam de longos estados, todavia deve
ter-se grande cuidado em aproveitar, sem perder tempo,
os períodos de descanso que proporei niam as guarnições
onde o serviço é menos trabalhoso, regulando-se, entretanto, este ultimo de modo que a escola não constitua, aos
olhos do soldado, uma nova aggravaçüo de fadigas. Para
este ramo de cducaçSo não é possível, como para os
outros, contar muito com a cooperação regula r da hierarchia, visto que a aptidão para ensinar não é uma conseqüência necessária do posto e não corresponde, por sua
natureza, aos diversos grãos da escala hierarchica. O
maior trabalho é o que faz o capitão : escolher judiciosamente, ordenar sabiamente, dirigir c animar constantemente, despertar o amor-próprio, excitar a emulação, e, á
força de boa vontade e de constância, chegar a resultados
satisfactorios. Em summa, fazer tudo quanto puder e o
melhor que puder. Ninguém é obrigado a realizar o impossível.
Quando se pensa no tempo que é necessário empregar
nesta educação, vê-se que ainda ha muito que fazer ; os
trabalhos e o tempo de serviço teem progredido em sentido inverso. Eis o grande escolho. Mas existem methodos
officiaes que, com boa vontade e experiência, perrnittem
a obtenção de soffriveis resultados.
Finalmente, a educação moral é uma preoccupação de
todos os dias, de todos os instantes. O graduado inferior
ensina-a quasi sem consciência disso, quando se conforma com as leis fundamentaes da organização militar,
e o soldado recebe-a do mesmo modo. Os preceitos, os
conselhos, o exemplo, as advertências, as cxprobrações,
as punições são outros tantos meios de educação moral
que, sendo aliás empregados individualmente de superior para inferior, estendem a sua influencia sobre toda a
companhia, só pelo facto da vida em commum. Em
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resumo, a educação moral é o resultado necessário da
vida de disciplina conduzida de dia em dia segundo um
methodo seguro e invariável.
Basta o que fica dito para dar uma idéa geral do systema de educação.
Não pretendo abranger um tão vasto assumpto.
Das três partes da educação militar, quero tratar somente de uma, a mais importante, isto é, a educação
moral.
O homem disciplinado pôde tornar-se instruído e
hábil ; e pela educação moral se chegará gradualmente á
educação inlellectual e physica. E' inulil insistir sobre
este ponto, porque seria um absurdo suppôr que na vida
militar a instrucção está separada da disciplina. Supprimida esta, a obediência deixará de ser um dever.E, neste
caso, como chegareis a exigir do homem ardente e do preguiçoso que executem, immoveis e silenciosos, durante
duas horas, meias-voltas e movimentos rápidos, ou que,
pregados a um banco, soletrem o seu alphabeto e rabisquem centenas de garatujas ! Ninguém approvarla o
capitão que perdoasse a seus subalternos infracções á
moral e á disciplina, sob pretexto de haverem feito progresso em calligraphia ou em arithmetica, ou de terem
executado com perfeição exercícios tacticos. Prodígios de
calculo e de calligraphia são insufficientes para dar ao
soldado as virtudes as mais indispensáveis.
O bom soldado&o que cumpre escrupulosamente os seus
deveres, resumidos, como prescreve o regulamento disciplinar, no juramento que deve ser prestado por quem
quer que entre para as fileiras do exercito, isto é, fidelidade ao chefe do Estado, observação da Constituição e
das outras leis de direito commum, observação das leis e
regulamentos militares, respeito para com os superiores,
para com os iguaes e inferiores e também para com os
outros cidadãos (istonão está explicitamente contido na
formula do juramento, mas subentende-se); e tucio com
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um fim único: o bem da pátria. Isso é grego para a
maior parte dos soldados recrutas.
Entretanto é preciso indicar exactamente ao soldado
estes deveres, que são os seus; explicar-lh'os de modo que
os comprehenda, ensinar-lhe a observal-os juntando o
exemplo ao preceito, facilitar-lhe a pratica por advertências e conselhos, obrigal-o a nunca delles se desviar,
coagil-o á perseverança, empregando com justiça as
reprehensões e castigos. Eis em toda sua extensão o
domínio da educação moral militar; eis o fim para o
qual deve tender o capitão com o concurso dos graduados inferiores.

VI
O capitão
Vou tentar esboçar diversos typos de capitães, typos
que não pertencem mais a este exercito do que áquelle,
porém que podem ser encontrados rium exercito qualquer.
Imaginai um homem dotado de maravilhosa actividade,
achacado pela monomania de fazer tudo por si mesmo,
que permanece na caserna da manhã á noite, que está
nos dormitórios á hora da alvorada, na cozinha á hora da
sopa e na frente de sua companhia em todas as formaturas ; que pessoalmente ensina os soldados a fazerem
a cama, a arrumarem seus badulaques, a limparem
as armas, etc., emquantoque seus subordinados lá estão
de braços cruzados, a se entreolharem, quaes estafermos.
Eis um outro que nSo falia, não aconselha, nflo admoesta ; dá plena liberdade ao soldado, e, se o apanha em
falta, chama-o bruscamente ao dever infligindo-lhe uma
severa punição. Chega ao quartel quando os homens estão
fora, vai direito á cama deste ou daquelle, examina a
mochilla, revira os colchões. Sem se importar com a
hierarchia, conversa com os cabos e sargentos ; recebe
visitas mysteriosas e prescreve medidas secretas de
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vigilância e de rigor. Os subordinados vivem n'uma desconfiança continua e hesitam em fazer o que quer que seja.
Esfoutro deixa correr o marfim, ou só se occupa da
alimentação e da instrucção. Um accusado, em sua presença, tem necessidade de toda sun presença de espirito
e de toda a facilidade de elocucão para se desculpar com
argumentos expeditos e rápidos, porque os negócios do
dia, relativos á disciplina, são resolvidos em cinco minutos. Hoje pune severamente uma falta, que hontem
perdoara a uma praça pouco recommendavel, -3 considera
simples leviandade a reincidência de uma transgressão
que já havia punido com severidade ; não que lhe falte
decisão, mas é só para não perder tempo. Plena liberdade
de accão a quern quizer ! Que resulta ?Se houver um bom
tenente, tudo irá ás mil maravilhas; mas se não existir esse
precioso auxiliar, se em seu logar houver outro de tempera differente, neste caso, emquanto o capitão fi/ersuas
contas, suas reflexões ou outra cousa, vereis os inferiores
na cama ou a passeiarem, os soldados na taverna, etc.; no
quartel a desordem, a immundicie, ou cousa peior, porque,
se o mal não se revela em toda a sua gravidade nas grandes
guarnições, onde se está sob a vigilância de tantos chefes,
não tardará em evidenciar publicamente a sua fealdade,
quando a companhia separar-se do seu corpo e destacar
para uma pequena guarnição.
Vejamos outros dois de temperamentos absolutamente
differentes. Este começa bem, mas fatiga-sc depressa ;
recomeça e de novo se cansa. Encontra um obstáculo ?
Empaca, ou então muda de rumo. Tem a intelligencia
prompta e fecunda ; que lhe falta ? Somente a perseverança. Aquelle é expedicto, vivq e activo quando trata
de exhibir-se e de metter mãos á obra, mas, na calma,
adormece. Com os dois, a disciplina e o serviço são levados aos trancos e barrancos.
Também se encontra m alguns que, apezar da melhor
vontade, nunca formam uma idéa exaçta de sua missão

sob o ponto de vista da disciplina, e da essência moral
desta mesma disciplina. Incertos, hesitantes, sem opiniões assentadas, sem methodo, elles indicarão uma cousa
e farão outra, estando sempre promptos a revogar a
ordem que entenderam dever dar. Que o olhar de um
superior passe sobre elles, pobres homens, perderão completamente a cabeça, correrão para cá e para lá, no meio
de seus commandados, e ás escondidas, agarrarão a este
pelo braço, empurrarão aquelle pelos hombros, e em voz
baixa lhes dirão: « Queres a minha ruina, canalha ! »
Um outro (encontram-se desta espécie), apanhará no
ar todas as occasiões de citar textualmente os lindos preceitos do regulamento sobre a disciplina, sem se importar
com a applicacão que lhes pôde dar. Por exemplo, aos
inferiores, a propósito de qualquer observação a respeito
de uma de suas ordens, elle citará a passagem seguinte :
« Não ha peior soldado do que o que acha o que dizer
das ordens de seus superiores ; » e, d'ahi a pouco, recebendo uma ordem escripta do seu major ou commandante, em presença destes mesmos inferiores, encolhe os
hombros e exclama: « Ordens ! contra-ordens ! E' um
cháos ! Faz perder a cabeça ! Não se comprehende mais
nada! Que homem ! Tem lembranças ! » e assim seguidamente neste tom. Ou então, immediatamente depois
de ter cumulado de grosseiros epithetos um soldado que
ousou mover a cabeça durante a revista, reprehenderá
um graduado por tratar mal os seus subordinados e lhe
dirá com um ar sentencioso: « U m epitheto grosseiro
prejudica mais a quem o lança do que a quem o recebe. »
Que pensarão os soldados deste digno official de duas
caras f
Outro official, recentemente promovido, dirá, impertigando-se, que tem consciência de si e sabe o que faz. E
quando se apresentar deante de sua companhia, seja ella
a melhor do exercito, lhe fallará mais ou menos nestes
termos: « Andem muito direitinhos, porque nada teem a
E. M. S.
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esperar de mim senSo a prisão a pão e água, os ferros
e os conselhos de guerra.» E depois, dia a dia, continuadamente, usará do mesmo estribílho. Se elle cumprir o que
diz e deveras se fizer de Nero, podemos estar certos de
que os seus subordinados lhe quererão mal e lhe serão
desagradáveis, sempre que tiverem occasião, com risco
mesmo de se prejudicarem ; e, com certeza, o serviço não
ganhará com isso. Mas peior ainda seria se o capitão nSo
fosse senão um tyramno de comedia, um homem pródigo
de grandes ameaças, porque os soldados lhe reduziriam as
«palavras a seu justo valor e mofariam cie sua prisão, dos
seus ferros e conselhos de guerra.
Emfim, podem encontrar-se, Q encontram-secapitães"que
-fazem o raciocínio seguinte : « Tenho sob minhas ordens
dois" ou três tenentes, um certo numero de sargentos e
de cabos de esquadra; cada um desses graduados tem
sua esphera de acçOo limitada pelo regulamento sobre
íi disciplina, isto ô, sua dose de autoridade e de responsabilidade proporcional. Se todos cumprirem o seu dever,
-a companhia irá perfeitamente. Portanto, bastará que eu
obtenha de cada um delles que cumpra o seu dever e que
^combinem suas acções de tal modo que todas ellos concorram para assegurar á companhia uma boa administração. » Fará de modo que cada graduado tenha uma
noção bem exacta de seus deveres, fustigará a preguiça
e a má vontade e obrigará cada um a conservar-se nos
limites de suas attribuições, de sorte que no fim de algum
tempo, quando todos os graduados sob suas ordens tiverem o sentimento da responsabilidade que lhes compete, bastar-lhe-ha exercer a mais ligeira pressão sobre
aquelle que estiver collocado no gráo mais elevado da
escala, para que esta pressSo se communique de modo
rápido e regular, por via de transmissão, aos postos
inferiores. Mas não deverá fechar os olhos sobre o que
acontecer abaixo da esphera de acção dos offlciaes
subalternos, limitando-se a pairar acima delia, porque a
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experiência tem demonstrado que a escola mais bem regularisada perde suas tradições de nomeada por falta de
assídua vigilância,, e que vai uma grande differença entre
uma machina vista em projecção e outra vista de perfil.
Algumas vezes, e não em épocas fixas ou periódicas, sem
recorrer a vãos subterfúgios, elle descerá francamente,
com lealdade e dignidade, até á esphera do simples soldado, e se certificará de visu que o serviço em sua companhia é feito com regularidade e de accordo com as suas
idéas. Aproveitar-se-ha do ensejo para conceder a este
um elogio moderado, dirigir a outro uma censura cheia
de dignidade, infligir á alguns uma punição justa, tendo,
todavia, muito cuidado em respeitar as conveniências
hierarchicas, afim de não desarranjar a machina e de
não ver quebrar-se em suas mãos os instrumentos de
que deve servir-se para salvar a sua responsabilidade;
não se descuidará, apezar disso, de dar a entender aos
graduados que, por muito úteis e preciosos que sejam os
bons serviços, não ha ninguém indispensável. Em summa,
abandonará a seus subordinados o cuidado dospormenores e guardará para si a direcção superior.
Eis, na minha opinião, o melhor systema, porque
deixa a cada qual o seu campo de acção livre, sem
entregar pessoa alguma ás suas próprias inspirações,
e habituando, por conseqüência , os graduados a
esta connexão entre a autoridade e a responsabilidade,
que constitue a essência da hierarchia, e os prepara para
um commando mais elevado ; porque dá ao capitão uma
parte de acção que não está acima das forças de um
homem de critério, e lhe fornece os meios de ser verdadeiramente senhor de uma companhia ; porque assegura á disciplina uma marcha continua e uniforme,
apezar das mudanças que possam sobrevir no pessoal
hierarchico, por exemplo, as que são baseadas nas leis
relativas á promoção, sem ter em consideração as qualidades individuaes das pessoas ; e finalmente, porque é
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Colloquemos um capitão no 5° andar de uma casa de
triste apparencia, no topo de uma escada estreita, escura e tortuosa. A porta está aberta, entra-se logo no
aposento: é um domicilio diminuto e baixo, onde se vêem
uma cama de campanha desarranjada, uma pequena
mesa pintada de vermelho, uma estante amarella, 3 ou 4
cadeiras reempalhadas, uma pobre chaminézinha sem
fogo no rigor do inverno, uma janella desprovida de cortinas, uma mala de viagem, e de mistura, fatos, botas,
camisas... com pastores de gesso, santinhos e pequenos painéis em quadros sem vidro. Ficareis surprehendiclo se o sargento, que vem trazer-lhe os papeis/sentarse sobre a mesa vermelha e tomar-lhe a penna com que
se serve para escrever ?
Demos ao capitüo uma moradia mais decente: 3 ou 4 lindos compartimentos no l°andnr de um antigo palácio.
Encerra-se no ultimo, accommodando-se com uma cama.,
uma mesa e alguns outros objectos de mobília, e deixa
os outros no estado de nudez que faz pensar nos salas
deesgrima. Os subordinados, que vêem encontral-o no
fundo desta solidão, são tentados a abrir uma subscripção. Esta miséria, esta avareza sórdida, não deixam
entrever ao seu espirito senão a alternativa <> ou o vicio ou
a avareza. » E a estima ?...
Perguntarei, emfim, que opinião se formaria de unrofficial cuja linguagem e maneiras fossem até á trivialidade,
que se aprouvesse em ser descortez e grosseiro; que, não
possuindo sentimento algum das conveniências sociaes,
tivesse a audácia de mettel-as a ridículo como cousas
inúteis.
O soldado não deixa escapar nem um gesto, nem uma
palavra dos seus superiores. O seu bom senso liga mais
importância acertjos pequenos detalhes que ferem a vista,
do que a boas qualidades moraes que não cahem sob o
domínio dos sentidos. Se, por exemplo, elle vê um offlcial
inferior perturbar-se em presença do superior, como sã

fosse tocado por uma bala, e depois saudal-o timidamente, inclinando-se m uito; se ao chamado do superior, o
vê collocar-se em sua frente teso e cabisbaixo, n'uma altitude coacta, quem poderá impedil-o de pensar que este
graduado treme deante de seus superiores e que por conseqüência não tem a consciência limpa ?
Mas convirá estudar cada uma de suas posições, cada
um de seus gestos ?... Por que não ? E' um estudo extremamente fácil, tanto menos longo quanto mais cedo começa, e que deixa hábitos que nunca se perdem. Urn bello
aspecto não é somente um dom da natureza ; é o fructo
da educação, que se torna uma segunda natureza. Nas escolas militares aprendèm-se, sem sentir, lições de boa presença. Aquelle que não foi assaz feliz em receber essas fructuosas lições, deve suppril-as por [si mesmo, modelar-se
pelos camaradas mais favorecidos c trabalhar para secorrigir, desde os primeiros passos na carreira.
Tirai ao exercito o seu garbo : com elle desapparecerá
o espirito militar.
Para concluir, accrescento aqui um ultimo traço ao retraio do bom capitão, tal como o comprehendo. Convencido, como eslá, da missão de educar os nossos soldados,
quer que elles tirem proveito de todas as vantagens que
lhes possam offerecei- os diversos pontos de guarnição,
afim de augmentarem e melhorarem seus conhecimentos
em tudo que diz respeito ás artes e officios, que já aprenderam, e que terão de exercer ao voltar para seus lares..
Portanto, procede de modo que os camponezes vejam oscamposeos diversos modos de cultura, os operários as
fabricas, os artezões tudo que lhes possa ser rie alguma
utilidade. Para isso consagra a estes estudos de observação um dia de descanço, principalmente os dias feriados; para o que se entende com alguns proprietários
ou donos de fabricas, com os magistrados municípaes,
etc.; pôde encontrar guias convenientes, mesmo entre os
pessoas da localidade, servindo-se do concurso dos
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graduados sob suas ordens que julgar aptos para tal. Os
camponios, sobretudo, tirarão deste exercício grandes
vantagens, pelo simile que estabelecerão entre os processos usados em tal ou tal região e os da sua terra,
assim como entre os effeitos que resultem delles. As
outras profissões d'ahi colherão ensinamentos igualmente
proveitosos. Creio que isto não é de somenos vantagem.

VII

Os recrutas

A estréa de um soldado novo tem importância
muito maior do que geralmente se pensa. Effectivamente,
este soldado é um desconhecido sobre o qual o superior
fixa o seu olhar perscrutador e ás vezes com desconfiança. Suas primeiras palavras, seus primeiros actos
gravam-se no espirito do superior como outros tantos
lineamentos que constituem o seu retrato moral. Uma
falta que commette, por apoucada intelligencia ou por
irreflexão, pôde ser levada á conta de disposição natural
reprehensivel. Neste caso tornam-se precisos, afim de
desvanecer as apprehensões do superior, longos mezes
de uma excellente conducta e propicias eventualidades,
que permitiam ao joven soldado patentear o seu verdadeiro caracter, ensejo aliás raro, porquanto os superiores,
tendo que estudar a índole e as disposições de outros
soldados, não podem com elle achar-se em freqüente
contacto. Demais disto, o recruta, suppondo mesmo que
haja percebido a impressão desfavorável que produzio
sobre o superior, não se atreverá a dizer-lhe : Enganastes-vos; observai-me mais attentamente; nüo sou o
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homem que julgais. A boa disciplina não autorizaria
semelhante linguagem.
Sem duvida que um official judicioso não depositará
tal confiança em si, que considere infallivel esta primeira impressão. Do que observar primordialmente
deduzirá uma conclusão hypothetica, que ulteriormente
submetterá a segundo exame. Este parecer-lhe-ha sincero,
aquelle polirão. Ha de querer certificar-se por provas
irrefragaveis de que o primeiro não é mentiroso e que o
segundo não tem coragem.
Mas ainda não é tudo. Deseja-se que o soldado cumpra
os seus devores e não se prejudique, prejudicando o serviço involuntariamente?
Ensinem-se-lhe osseus deveres, desde o dia em que
envergar o uniforme. Para tal fim, penso que o melhor
meio é entregar cada soldado a um guia, encarregado de
lhe ensinar, como amigo, o modo por que se deve comportar nos differentes serviços, tanto em relação aos superiores, como aos camaradas, de auxilial-o nos cuidados
de ordem e de limpeza para manter em bom estado a sua
cama, a sua roupa, as suas armas c bagagens.
E' sabido que os officiaes inferiores devem particularmente occupar-se dos novos soldados de sua fracção
de companhia, de ler e explicar os artigos do regulamento disciplinar e do código penal militar. Mas vai
grande distancia das regras à sua applicacão.Geralmente
dá-se aos pormenores da vida de quartel urna importância menor do que a que realmente tem.
Constitue isso para a educação moral um perigo quasi
tão grave como o que acarretaria, no ponto de vista da
educação Uictica, a negligencia em relação á instrucoão
pratica individual.
Recordo-me do que se passou na Toscana antes de 1859.
Escolhiam-se os monitores, ou guias, entre os soldados
mais asseiados, que eram encarregados de ensinar aos
seus jovens camaradas o modo de dobrar uma cama, de
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preparar um bornal, de tingir ou envernizar o correame, de
polir o cobre ou o aço, de desmontar e remontar uma carabina. Não contesto que o asseio seja um excellente meio
para julgar d&s qualidades moraes de um soldado; mas
parece-me não ser o único e penso que podem existir soldados muito habilidosos e asseiados, aliás sem nenhuma
aptidão para o emprego, sob o ponto de vista dos resultados disciplinares.
O monitor assim escolhido desempenha o papel que
lhe foi confiado do melhor modo que sabe e pôde. Se lhe
aprouver, algumas horas bastarão, em rigor, para iniciar o seu discípulo nos mysterios mais profundos da arte
de escovar e lustrar. Durante o primeiro, ou mesmo durante o segundo dia, elle pertence-lhe; escova-lhe os sapatos, dobra o seu leito, veste-o, arranja os seus trastes e
roupas com zelo e paciência admiráveis. No terceiro dia,
começa a perder a paciência; trata-o de malandro e de
trouxa, e deixa-o no meio das suas escovas e raspadeiras, com a sua espingarda desmontada e sua coma desfeita. A partir deste momento, contenta-se em fazer-lhe
uma visita domiciliaria um quarto de hora antes da revista, para lavar-lhe a cara e sacudil-o rudemente; e,
quando percebe que os sargentos nãooinculpam mais
pelas faltas do recruta, dá-lhe as costas e abandona-o
á graça de Deus. No que diz respeito á moral, mesmo
nos melhores dias de sua carreira de monitor, não se
incommoda em saber de que se occupa o seu joven
camarada durante as horas em que não trata de seu
armamento ou equipamento, nem onde elle vai ou deixa
de ir.
Se se informa disso, é por mera curiosidade, visto estar
convencido de que nada tem a ver com a cousa. Assim
decorre o primeiro mez ; não se falia mais em monitor ;
e ninguém pôde accusal-o de não haver cumprido com o
seu dever, porque o seu discípulo está reluzente como
um espelho.
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Emquanto isto, o cabo mostra-se muito satisfeito ao
considerar que cada conscripto tem o seu monitor e que
portanto tudo vai ás mil maravilhas.
Um superior acha alguma observação a fazer sobre a
falta de garbo de um conscripto ?
A culpa ao monitor. Como ss trata apenas de factos
sem gravidade, acharão mais fácil e expedito, passados
os primeiros dias, dirigir uma admoestação ou infligir
directamente uma punição ao recruta.
Eis como a negligencia e o descuido desnaturam e falseiam um dos melhores meios de educação queofferece a
disciplina.
Mas eu seria injusto se n5o dissesse que conheci companhias em que a primeira educação do soldado era objecto de cuidados judiciosos, e que neste sentido podiam
ser propostas como modelos. Em uma dellas, o capitão
possuía um registro dos soldados que julgava mais aptos
para monitores, por considerações moraes de preferencia
a outras quaesquer ; em frente ao nome elle debuxava
com algumas pennadas a physionomia moral do indivíduo.
Quando lhe enviavam os novos soldados, fazia-os comparecer á sua presença, examinava-os com calma, interrogava-os e os inscrevia no seu canhenho, com as observações suggeridas por esta primeira inspecção. Vejamos
um delles : é um bonito rapagao ; olhar vivo, lábios inquietos, ar campesino, vestuário rapado, mas limpo;
intelligencia, vivacidade, amor-próprio, asseio, arrogância.
— Qual era a sua profissão ?
— Creado de servir.
O capitão toma nota.
— Você trabalhava na cidade ?
-Sim.
— Possue certificado dos seus últimos patrões ?
— Não ; era uma gente... (e faz um gesto de pouco
caso).

— Mudou muitas vezes de patrão ?
— Sim ; fui empregado de fulano, de cicrano, de beltrano...
— Que taes eram ?
— Roubam muito e pagam pouco.
E o capitão escreve : má língua.
— Já esteve sem trabalho ?
— Muitas vezes...
— E que fazia?
- Nada.
— Já foi preso ?
- Só duas vezes, por bagatellas.
— Quaes foram essas bagatellas ?
- Uma vez por ter sido encontrado jogando cartas ;
outra por ter brigado com um camarada.
- Joga freqüentemente ?
— Quando não ha nada que fazer !
— E por que brigou ?
— O camarada chamou-me por um appellido que me
desagradou. Ha muito que o havia prevenido...
E o capitão escreve : jogador c brutal.
— E você tem força e geito na lucta corporal ?
- Ora ! Ha muita gente que pôde informar a respeito.
O capitão escreve : bulhc/ito.
— Sabe escrever ?
— Não.

— E ler ?
— Pouco.
— Leia isto...
E mostra-lhe um livro aberto.
O conscripto soletra duas palavras com muito trabalho.
O capitão toma o livro e lê em voz alta: « A disciplina é
severa, mas justa; o seu jugo é leve para aquelle que
está decidido a cumprir os seus deveres.»
— Que significa isto ?
— Que é preciso cumprir o seu dever.
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O capitão escreve: não sabe ler; apenas soletra ; mais
.petulância do que inteUifjencia.
— Tem parentes
— Alguns.
— Ainda vivem seu pae e sua mãe ?
— Só minha mãe é viva.
— Morava com ella ?
— Sim.
— E com outros irmãos ?
— Mais dois.
— Tem ella meios de subsistência?
—Nenhuns.
— Você podia realizar algumas economias e enviar-lhe
de tempos em tempos um bocado de dinheiro...
O conscripto não responde.
— Que dix?
- Pôde ser... vou pensar no caso...
O capitão escreve: máo coração.
— Vá e procure cumprir o seu dever. Desconfie da sua
língua e da sua forca ; seja respeitoso para com os superiores, bom companheiro de seus iguaes, e lembre-se
de que com a disciplina militar não se brinca!!
Ficando só, o capitão vê o que acabou de escrever :
«N. N., Creado do servir, má língua, jogador,brutal, bulhento, não sabe escrever ; apenas soletra; mais
petulante do que intelligente ; máo coração.» Accrescenta
Asseiado e escreve em seguida: A observar de modo especial. Dar-lhe a menor liberdade possível e punil-o severamente.
Uma vez constatada a moralidade dos seus novos
soldados, este capitão designava os monitores, de maneira a tirar o melhor partido possível de cada um dos homens que havia examinado. Para tal fim punha em parallelo os caracteres conhecidos de uns e os caracteres
hypotheticos dos outros, e estudava um meio de os emparelhar que assegurasse a predominância dos primeiros.
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Ao conscripto indócil e recalcitrante, elle dava um monitor
firme e resoluto; ao conscripto preguiçoso, um monitor
cheio de zelo e ardor. Parecia este de um natural pouco respeitoso ? Escolhia um guia capaz de se fazer respeitar e de
lhe dar ao mesmo tempo o exemplo do respeito para com
os superiores. Se se tratava de um libertino, elle ia buscar, não um hypocritn, mas um bom soldado, de coração
aberto, de maneiras francas e de uma moralidade incontestável, um soldado ao mesmo tempo amável companheiro e motejador despiedado do vicio e dos viciosos.
Os monitores de intelligencia menos desenvolvida, de caracter menos decidido e de costumes duvidosos eram reservados aos conscriptos de bom natural, os quaes aliás
apenas precisavam familiarisar-se com os mil pormenores da vida de caserna.
Depois, o capitão chamava cada um dos que denominara seus monitores do 1a classe e dizia-lhe mais ou
menos:—« Confio-lhe o conscripto N. N. » E expunhalhe as conjecturas que formara sobre o seu caracter.
—V. não tem que lhe ensinar somente os cuidados de
ordem e limpeza indispensáveis ao soldado, mas ha de
instruil-o sobre os seus devores, dar-lhe o gorbo, procurar corrigir os seus defeitos, arredal-o das más companhias e das occasiões propicias ás transgressões da
disciplina e da moral, em summa, guiar os seus passos
e tornal-o bom soldado como V... Fique sciente de que
vai assumir uma grave responsabilidade, porque de si
dependerá a boa ou má conducta do homem. Mas a responsabilidade não deve amedrontar um soldado. A
missão de que o encarrego ha de durar até nova ordem minha, e terei os olhos sobre V... Será inculpado
pelas faltas que commettcr o seu discípulo, mas também
sobre V. reverterá o mérito dos progressos que elle fizer.
Dou-lhe assim occasião de me provar que está apto a ser
promovido. Desejaria poder declarar-lhe, d'aqui a um
ou dois mezes: estou contente com o seu procedimento.
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Mas elle não ignorava que as bellas palavras são insufficientes; por isso estava sempre a vigiar e fiscalisar.
Queria que os sargenteantes accusassem o monitor
cada vez que o novo soldado desse logar a uma reprimenda, e que prestassem aos monitores toda a força
moral da sua autoridade.
Ao fim de certo lapso de tempo (cerca de um mez)
os resultados dos trabalhos dos monitores eram sensiveis. Desde que um dos conscriptos dava provas inequívocas de boa conducta, ocapitão levantava-lhe a tutela. Para aquelles que se mostravam rebeldes, elle designava novos monitores, se o julgasse opportuno; mas
se o seu máo comportamento offerecia um certo caracter
de persistência, confiava-os á attenção especial do respectivo cabo, e tratava-os com extremo rigor. Raramente necessitava recorrer a taes extremidades.
Quando um monitor havia desempenhado bem a sua
tarefa, o capitão, em testemunho de sua satisfação, dirigia-lhe algumas palavras de elogio em frente da companhia. Como recompensa, concedia-lhe algumas licenças, offerecia-lhe algumas distracções ( bilhetes de theatro, etc.). Os melhores monitores sabiam ter assim
adquirido um direito á promoção.
Aos cabos e sargentos que restava fazer ? Cabos e
sargentos teeni um serviço bastante pesado e devem
exercer a sua vigilância sobre muitos homens e sobre
muitos detalhes de serviço. Mas, na companhia que
nos occupa, os offlciaes inferiores jamais perderam de
vista os monitores e os conscriplos.
Como qualquer outro soldado, o conscripto fazia parte
de uma esquadra e também o monitor; um e outro
eram, aos olhos do respectivo cabo, dois soldados como
outros quaesquer, apenas com a diffcrença de que o monitor representava o conscripto sob o ponto de vista
disciplinar. Por conseqüência, a accão reguladora dos
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graduados de ordem inferior se estendia sobre os monitores, cabos e sargentos: cada qual, na sua respectiva
esphera, era responsável, para com os superiores, pela
conducta dos monitores no exercício da sua missão.
Vimos, em certas companhias, de effectivo elevado e
quadro completo, formar-se provisoriamente uma secção
á parte, composta de conscriptos e de monitores sob o
commando do official subalterno mais idôneo. Semelhante methodo, de commoda applicação em uma guarnição onde o serviço diário não é muito penoso, também
foi posto em pratica em certas companhias cuja disciplina se havia relaxado, afim de preservar do contagioos novos soldados, emquanto se tentava pelos meios
mais rigorosos levantar o nível moral dos outros.
Mas não nos olvidemos de que as companhias a que me
tenho referido possuíam, independentemente dos voluntários, oito classes sob a bandeira, isto é, muitos soldados velhos e poucos recrutas.
Claro está que este systema de monitores não ê de applicação tão fácil, quando se trata de companhias compostas de três ou quatro classes somente. Todavia a icléa
me parece boa e pratica, aliás com algumas modificações»
porquanto é impossível indicar um monitor para cada
grupo de dois ou três conscriptos, ou somente aos que
mais delle precisem.
Demais, mesmo sem monitores, é sempre curial, particularmente para a cavallaria, formar um pelotão separado de recrutas, e entregal-o aos cuidados dos inferiores
encarregados de os instruir.
Passemos a outro assumpto.
A leitura do regulamento, no que concerne á disciplina
e ao código penal militar, deveria ser feita á companhia o
mais freqüentemente possível e aos conscriptos todos os
dias.
Cheguemos à applicação e comecemos pela companhia.
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Qual é o fim desta leitura? Recordarão soldado os
seus deveres e as penas em que incorrerá se os desdenhar. Nada lhe dizem de novo, pois quando era recruta
ficou farto de o saber. Neste ponto de vista, tal instrucção parece não ter uma importância capital. Mas, desde
que não é inútil, que toma pouco tempo e é prescripta
pelo regulamento, deve ser cumprida e seriamente.
A propósito desta leitura, eis o que escrevi ha muitos
annos:
« U m capitão quer que ella seja feita todos os s abbados: é muito pouco. Outro, todos os dias: é muito. Mas e
fácil achar um termo médio, e muitos o acham.
Quanto tempo, na media, a ella é consagrado ? — Cerca
•de um quarto de hora.—Um quarto de hora ! — E são
lidas três paginas bem cheias ! — Três paginas em um
quarto de hora ! —Eis como procedem. A companhia se
reúne no pateo do quartel, em presença do offlcial de dia.
O inferior de serviço colloca-se em frente da companhia,
abre o regulamento, procura a pagina e lê.— E quando
conclue um período ? — Prosegue na leitura.—Quando
acaba de ler um artigo ? — Passa ao seguinte.— Quando
conclue a leitura ? — Quinze minutos depois de haver começado.— E depois ?— Mais nada.
De sorte que o soldado ouve repetir cem vezes as mesmas cousas, nos mesmos termos, e depois da centésima
vez, sabe exaclamente tanto quanto depois da primeira.
Presta-lhes attenção? Absolutamente. Aborrece-se e distrahe-se — Que tempo precioso perdido !
Se o soldado ouvisse fallar pela primeira vez dos seus
deveres, o ultimo dos cabos opinaria não bastar a simples leitura, mas ser preciso acompanhal-a de algumas
explicações.
Mas á terceira, á quinto, á décima vez, torna-se fácil
de comprehender que as explicações já dadas, pelo menos
duas vezes, surgem por si só á memória do soldado.
.Faz-se pois necessário alguma cousa mais do que uma

simples leitura ou uma mera repetição de commentarios
sediços. Nada melhor do que afastar-se dos preceitos
áridos e descer ás applicações. Fallar dos casos succedidos e imaginar outros que possam interessar o soldado,
trator particularmente dos vícios e defeitos mais communs da vida de quartel, interrogar ora um ora outro,
e responder com affabilidade ás perguntas feitas. Tornai
o ensino agradável, e meia hora se passará rapidamente;
um quarto de hora n&o bastaria.
Todos os officiaes inferiores não seriam capazes de
o fazer?
Quem impede o capitão de empregar este de preferencia a outro?
Porque não pôde, se o julgar conveniente, confiar esta
tarefa no mesmo ?
Além disso, a companhia tem dois ou três offlciaes
subalternos que se podem revesar neste serviço, como nos
outros. E'mesmo possível encontrar algum que tenha
vocação para a cousa, e neste caso deve-se-lh'o confiar.
Ha offlciaes a quem este emprego pôde convir, principalmente entre os alferes e tenentes instruídos e que
não são muito jovens. E' a mais segura garantia do bom
êxito dessa instrucção. Um capitão perspicaz deve acceital-os, a não ser que tenha motivos pessoaes para o não
fazer. E, note-se bem, a tarefa em questão é muito mais
difficil para o offlcial do que para o graduado de ordem
inferior. O offlcial deve, com escrupuioso cuidado, salvaguardar a dignidade do seu posti cm presença dos subordinados., porque ella é a base da autoridade moral de que
precisa para exercer facilmente o seu direito de commando. D'onde resulta que, approximando-se dos seus
inferiores, deve saber pôr-se em contacto com elles, sem,
para assim dizer, rebaixar-se. Na instrucção de que falíamos, elle dever-se-ha manter n'u m ponto médio entre a
reserva e a familiaridade, usar de uma linguagem simples
e clara, sem cahir na trivialidade, evitar as expressões
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eivadas degeringonçadecaserna, censurando e corrigindo
aos que empregarem-nas, abs.ler-se de allusões choearreiras aos soldados da companhia ou a alguma pessoa
delles conhecida, prohibir-se os trocadilhos e as pilhérias
de mão gosto... Obrigai a que se conserve nesses limites o
offlcial de gênio alegre e fallaclor.
Maior seria o inconveniente, se o offlcial não soubesse
exprimir as suas próprias icléas ou torturasse o espirito
para encontrar o modo de applicar as regras enunciadas.
Mas um capitão de bom senso jamais exporá o official a tentar uma aventura que poderia alienar-lhe a estima dos subordinados, mesmo quando este official tivesse
apenas contra si falta de memória ou difficuldode de
elocução.
E não pôde o próprio capitão fazer os commentarios ao
regulamento? Quem lli'o impede? Ha capitães que assim
procedem ; outros, procurando assumptonas occurrencias
diárias, pregam aos seus homens bons e largos sermões.
Na Prússia, por exemplo. Por emquanto não saiamos da
Itália, onde o respeito não é uma virtude muito commiim.
Penso que entre nós o capitão deve, quanto possível,
abster-se de sermões e ser parco de palavras, quando
houver um subordinado que saiba fallar. Estou convencido
de que o espirito do soldado será mais-vivamente impressionado quando um sargento ou alferes lhe disser: «O
capitão assim o quer», do que se o capitão viesse dizer a
todo o instante: « Quero, ordeno.»
Um capitão que assim proceder transpõe do um salto
a distancia que o separa do soldado, na escala hierarchica. E'essa, no meu entender, uma consideração de
alto valor, que não se deve desdenhar, excepto em certos
casos raros que exigem uma accão p rompia e vigorosa.
O quero do capitão terá tanto mais peso quanto menos
habituado estiver o soldado a ouvil-osahir da sua boca, e
suas palavras serão tanto mais autorizadas quanto mais
raras : tudo dentro de um certo limite, está bem visto J »
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Eu escrevia isso para soldados muito differentes dos
que compõem o exercito italiano. Actualmente este exercito possue um regulamento que resolve a questão, prescrevendo que tudo que diz respeito á educação moral do
soldado é exclusivamente affecto ao capitão, que, de
resto, tem plena faculdade de encarregar um dos seus
ofíiciaes da dita inslruccão. De qualquer modo que a
cousa seja interpretada, o certo é que hoje precisamos
mais alguma cousa do que as frias e estéreis leituras.
Oufrora a instrucção disciplinar dos recrutas era confiada aos cabos, emquanto um sargento ou um official
relia o regulamento aos velhos soldados.
Eqüivalia isto a que os cabos eram os professores e
os officiaes os repetidores !
Eis-nos chegados á crença de que esta importante
parte da primeira instrucção deve ser confiada aos
officiaes, e que os próprios capitães não devem considerar
como indigno de seu posto o se occuparem delia especialmente.
Pensamos que só excepcionalmente se devem encarregar desta missão os cabos e sargentos; quando existe,
por exemplo, um inferior particularmente apto para o
mister.
O capitão que não designar ofíiciaes, pelo motivo de
lhes querer poupar trabalho, mostra pouco critério e
aptidão medíocre para o cargo de preceptor.
Uma ultima observação, a propósito d'esse cathecismo que se faz com a leitura e os commentarios do
regulamento sobre a disciplina e o código penal. Sendo a
idéa do dever militar inseparável da de honra militar,
far-se-ha comprehender ao soldado que esta palavra
honra, que terá tantas vezes occasião de ouvir, emquanto
fizer parte do exercito, significa substancialmente: cserupulo&o cumprimento de todos os deveres.
39

VIII
A Pátria-, o Estado, o Chefe do Estado,
a Bandeira
«O passo do Diabo! » Um nome mal soante ! Quem já
alguma vez o ouvio pronunciar ? Que é ? Um precipício ?
Uma montanha? Tu, que sorris, soldado, o sabes ? E*
um estreito e profundo desflladeiro entre dois cumes alpinos. E este nome sinistro te faz sorrir? Perto deste
desflladeiro ha uma tapera que tem o mesmo nome. Foi
ahi que eu nasci, no meio das neves e dos pinheiros rachiticos, lá em cima... Este nome que vos parece tSo
feio, ó tão bello para mim ! Elle me recorda os precipícios á borda dos quaes eu ia, muito criança, correndo e
pulando com indifferença ; recorda os meus rebanhos
dispersos sobre a fralda da montanha; recorda-me a
humilde igreja onde tantas vezes suppliquei ao Senhor
para mandar chuva ao nosso pequeno campo, e o humilde cemitério onde dormem em paz meu pai e minha
mSi. Presentemente, lá não tenho mais nem parentes
nem amigos. Sim ! se eu te dissese que tua choupana
não é mais que um montão de cinzas ? — O' meu Deus !
Será possivel ? — Mas, desde que ahi não tens mais nem
parentes nem amigos... — A h ! que importa ? eu amo
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este triste casebre mais do que qualquer outra parte
no mundo. Cada pedra, cada renovo de arvore, cada
raminho deste pequeno valle é. um amigo de meu coração. Tenho visto povoados enormes e cidades magníficas; vi planícies férteis e praias risonhas, mas o
meu coração não pôde desligar-se dessas pobres choças
e desses rochedos escarpados ! — A h ! comprehendo-te.
Se fosses chamado a viver em terra estrangeiro, no
meio de um mundo que não foliasse a tua iingua,o nome
de cada logarejo de teu paiz resoaria tão agradavelmente
a teus ouvidos como ha pouco o nome do lar que te vio
nascer. A modulação do paiz natal iria tão seguramente
a teu coração como o fallar dos anjos, sentirias o desejo
de saltar ao pescoço do homem que fallasse a língua maternal e de abraçai-o como um irmão, fosse este um desconhecido, um desgraçado. O mais insignificante objecto
rindo do teu paiz pareceria trazer-te um pouco daquellas
auras que respiravas ainda criança. E se ousassem dizer
rnal de teu torrão natal ou das pessoas de lá, verias parar
a circulação do sangue em tuas veias, c o rubor da cólera
te subiria ao rosto. Mas se tiveres a desgraça de encontrar outros homens, italianos de nascimento como tu,
outros homens desprezando e amaldiçoando a Itália renascida, e rcgozijando-se no âmago de seu coração de
tudo o que lhe possa ser funesto, lamenta-os. Pátria!
Esta palavra é destituída de sentido para elles, ou então
significa apenas uma porção daquelle bello paiz cercado
pelos Alpes e pelo mar. O estrangeiro, que sorri de suas
palavras, despreza-os em sua alma.
Mas, que digo ? Aqui, em plena Itália, quantas pessoas
ha hoje que não podem acostumar-se a amor a grande
pátria, c que por isso não comprehendem ou não apreciam a sublime obra da independência e da unidade
nacionais ? Não ha necessidade de olhar muito para
se perceber que a Itália, apezar de tudo, contém, desgraçadamenfí 1 , mais piemontezes, lombardos, venezianos,

toscanos, napolitanos, romanos, sicilianos, do que verdadeiros italianos de espirito e de coração. Não poderia ser
de outro modo, por causa das numerosas razões que todo
mundo conhece : diversidade de origem, de temperamento, de fortunas, e, por conseqüência, diversidade de
tradições, de costumes e mesmo de interesses. Estivemos
por muilo tempo divididos e não ha muito tempo que
estamos reunidos.
Quando, nos annos para sempre memoráveis de 1859 e
186 ), vimos que éramos tão difíerentes, muitos d'entre
nós se inquietaram, porque consideraram cousa difficilima a fusão moral que devia fazer uma noção única
de tantas raças diversas. Mas aquelles que não conheceram estes momentos de desalento metteram mãos
á obro, empregando todos os meios de conciliação que
a sciencia e o razão lhes forneciam: a imprensa, os
caminhos de ferro, as escolas, a unificação das leis, os
deslocamentos das pessoas dependentes do governo combinados de modo a misturar simultaneamente os diversos elementos. Entretanto os mais perspicazes affirmaram, desde o começo, que a milícia seria o meio mais
seguro de attingir o fim; a milicia, que poderia dar, no
menor tempo possível, resultados muilo móis sérios e
fecundos do que qualquer outro expediente.
O exercito italiano, com effeito, tornou-se, a partir
deste momento, antes de mais nada, uma immensa escola de italianisação; é-o ainda. Nenhum dos outros
meios conducentes ao fim que indiquei correspondeu
plenamente á nossa espectativa ; o exercito, porém, excedeu-a.
Os primeiros nos fizeram tanto mal quanto bem : designaremos apenas a imprensa ; o exercito nos deu somente o bem. Em cada província, nos recantos os mais
ignorados da Itália, foi graças ã milicia que rapazes e
homens maduros puderam aprender a conhecer e a amar
a grande pátria italiana. São hoje um milhão, que se-
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meiam de mil modos os germens de patriotismo que o
exercito depositou em seus corações.
Mais de uma vez tive a satisfação de encontrar vestígios deste sentimento nacional nas aldeias onde o padre
não julgava indigno de seu ministério fallar a respeito da
pátria. Porém, muito mais vezes ainda pude verificar que
o nome da pátria italiana fora levado por nossos soldados
ao centro das choupanas as mais afastadas dos Alpes e
dos Apeninos. O clero podia fazer muito bem e não o
fez ; mas o exercito fel-o consideravelmente e continua a
fazel-o.
Como se procede no exercito paro despertar no coração
da juventude que jura bandeira a idéa e o sentimento da
pátria ? O processo é tão simpes como seguro. Manda-se
o recruta para um corpo estacionado bem longe do seu
paiz natal, ás vezes em cidades de que nunca ouvio fallar,
e onde vai achar-se no meio de tantos jovens de sua
idade, vindos de todos os cantos da Itália, com os quaes
faz bem depressa união pelo único facto da vida em commum. Ahi, desde os primeiros dias, desde o instante
mesmo em que põe o pé nos quartéis de seu districto,
ouve fallar idiomas da Itália, dos quaes nenhum se assemelha ao seu, ouve fallar de regiões e de habitantes da
Itália, que ainda não conhece. O capitão, os offlciacs, os
inferiores, os seus companheiros mesmo, faliam muitas
vezes entre si da Itália e da pátria italiana ; estas duas
palavras reunidas e confundidas n'uma só reapparecem
muito freqüentemente nas conversações, e constituem a
base da instrucção moral; também as idéas que ellas
representam tomam insensivelmente consistência.
Viaja-se, passa-se de uma a outra província, vai-se
dos paizes subalpinos á terra da Sicilia, desta áquelles ;
pára-se, ora aqui ora ali; vêm-se novas regiões, novas
cidades, campos férteis, edifícios magestosos, e é sempre
a Itália. Travam-se ás vezes conhecimentos, adquirem-se
amizades com compatriotas separados por centenas de

milhas, e que não deixam de ser todos italianos. A's
vezes também o a mor se intromette. Encontram-se outros
regimentos que vêem de longe, italianos também, trazendo o mesmo uniforme, tendo as mesmas bandeiras, e que
são nossos irmãos. A idéa da família toma incremento,
augmenta a ponto do recruta chegar a comprehender o
general que lhe era desconhecido, porque este general é
um italiano, a comprehender esta alta personalidade de
quem tem ouvido fallar tantas vezes, que talvez tenha já
visto, porque é muito simplesmente o chefe do Estado. E
quando obtiver sua baixa, as palavras Itália e pátria
não serão mais palavras vazias de sentido para os moços
que voltarem a seus lares, depois de alguns annos de
serviço.
As próprias calamidades publicas offerecem uma presiosa occasião de desenvolver e firmar o patriotismo entre nossos recrutas, porque seus officiaes lhes ensinam a
soccorrer com o zelo o mais louvável e com o maior dos
interesses os habitantes, ora n'uma região, ora n'outra da
Itália, assoladas pelas epidemias, pelas inundações,
pelos terremotos, pelos salteadores. Caridade, d'ora em
deante, tradicional em nosso exercito, a qual tem sua
origem n'um sentimento generoso de fraternidade largamente comprehendido,e que.por sua vez, mantém este
sentimento.
A vantagem de uma tal educação torna-se tanto
mais seria quanto os homens delia encarregados sabem,
achar tempo e meio de gravar no espirito do soldado
idéas geraes sobre o Estado, isto é, sobre a ordem de
cousas estabelecida, sobre o governo e as leis fundamentaes do paiz, por meio de noções simples ao alcance de intelligencias na maior parte grosseiras. Então, esta grande
entidade imperfeitamente conhecida em sua extensão,
sua variedade e sua fôrma geographica, a Pátria, toma
um corpo de contornos definidos e fixos aos olhos dos
filhos do povo que, graças a esta personificação, formam
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delia uma idéa completa e definitiva. E' assim ainda que
o homem dos campos chega a comprehender perfeitamente como os interesses do Estado, que possue um
•exercito para sua salvaguarda, não são outra cousa mais
do que os interesses reunidos dos cidadãos deste Estado, e como a organização total do Estado tem precisamente em vista os interesses dos cidadãos ; cousas que
deveriam ensinar-lhe o mestre escola e o padre (Quod
cst Ccesaris Ccesari) e que sem duvida nunca saberia,
se lhes não disserem emquanto estiver no serviço, c
que poderiam mesmo ser-lhe inoculadas n'uma ordem
de idéas muito differente por espíritos perturbadores.
Parece-me não ser inútil pôl-os a salvo de taes ensinamentos.
Um soldado que teve baixa ha pouco contou-me que,
por occasião dos recentes motins por causa da carestía
de viveres, o capitão fez ver á sua companhia como
este grande barulho podia precisamente levar os amotinadores a resultados oppostos dos que esperavam,
isto ó, á escassez dos gêneros nos mercados e por conseqüência a um super-augmento de preço. Todos os
seus camaradas comprehenderam perfeitamente o capitão e ficaram persuadidos que elle dizia a verdade.
Pois bem ! se eu conhecesse o capitão, dir-lhe-hia:
Bravo !
Os deveres do soldado para com o chefe do Estado se
resumem nesta palavra de nossa formula de juramento :
fidelidade; mas é preciso entendel-a em sua mais
•larga accepcão, porque comprehende o respeito, a obediência, a dedicação.
O soldado, jurando fidelidade á Pátria, representada
pelo chefe do Estado, compromette-se, por todo o tempo
que estiver inscripto nos registros do exercito, a servil-o com honra e lealdade, a defendcl-o e sustental-o
a todo preço contra qualquer que seja o inimigo, a
abster-se de toda manifestação que seja de natureza a

comprometter sua segurança, a de seu governo ou a
do Estado. C 1 )
Em quatro palavras, o soldado jura defender a sua
pátria com sacrifício da própria vida. Não ha equívocos: onde estiver a bandeira nacional, é ahi o campo
de batalha do soldado.
Obcdicncia !... Não se trata aqui da simples observância das ordens emanadas do chefe do Estado, isto é,
dadas por elle, de viva voz ou por escripto. Um soldado
pôde servir durante annos sem nunca ter occasião de
ouvir a voz de chefe do Estado, talvez mesmo de ver
a sua pessoa. Mas, quando o soldado jura obediência
ao governo, promette observar as leis e os regulamentos em vigor, leis e regulamentos que não são
mais do que as ordens do governo, pois que elle revestio-os com sua approvacão ; promette, além disso,
executar pontualmente as ordens de seus superiores
que faliam em nome do chefe do Estado, pois que sua autoridade emana delle. Não ha distinccão a estabelecer
entre a ordem do cabo de esquadra e a do general: ambas
são para o soldado ordens superiores. A autoridade do
mando é uma. Seu centro ú a vontade soberana; é d'ahi
que ella converge sobre os graduados que a fazem sentir
em sua esphera respectiva.
.4 dedicação é uma conseqüência necessária da fidelidade e da obediência; poderia dizer que não ô outra
cousa senão a pratica destes deveres. Obedecer sem reserva significa, effectivamente, sacrificar tudo, sendo preciso, para executar uma ordem dada. Permanecer fiel,
custe o que custar, quer dizer abandonar tudo pelos interesses da causa á qual estamos ligados.
(') Salvo o direito sagrado de revolução, quando os governos se divorciarem dos legítimos interesses da Pátria e pretenderem humilhar os
brios deste mesmo exercito, para o qual appellam nos momentos de perigo.
Not. do Trud.
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Tempo, sangue, espirito, coração ! Eis grandes thesouros ! Pois bem ! o soldado deve saber sacriflcal-os ao
cumprimento de seus deveres. Não tem o direito de os
malbaratnr, pois que, enquanto a cousa depender só de
si, cabe-lhe a obrigação de preferir uma vida de misérias
a uma bella morte, sempre que a primeira for mais aproveitável a sua causa do que a segunda.
Chama-se vulgarmente abnegação uma virtude que é
o derivativo de um juramento e de que se faz applicação
ao cumprimento dos deveres militares; este nome emprega-se também fora do exercito, para exprimir o desprendimento de si próprio em proveito de outrem.
O com m u m dos homens considera a abnegação como
um dever fácil de cumprir. O camponio que, ainda
hontem, ganhava um pedaço de pão com o suor de seu
rosto, por um trabalho incessante e penoso, não estranhará
passar amanhã o seu dia n'um corpo de guarda e n'um terreno de exercício, porque sabe que está vestido, aboletado
e alimentado, sem ter que cuidar disso. Não se queixará
por lhe faltar o tempo para ler ou deitar no papel algumas
das poucas idéas que turbilhonam em seu cérebro. Terá
poucas relações fora do quartel; pouco se lhe dá de as
cultivar, persuadido de que, qualquer que seja a hora
será recebido sem ceremonia e ao limiar da porta. —
Sacrificar as suas opiniões pcssoaes!... Mas que significa isso para um homem que não as tem ? — Reprimir
sua vontade ! Bella cousa para quem nunca pôde satisfazer um desejo ! — Impor silencio ás affcições, quando
ellas são contrarias ao dever! As affeições são bem
pouco intensas nas almas vulgares ; as mais delicadas
faliam baixo ou não faliam absolutamente; as mais
violentas se transformam em poixCos brutaes, que, no
commum dos homens da classe baixa, lançam clarões
instantâneos.—Mesmo sob o nobre uniforme do soldado,
quantos ha que sejam facilmente accessiveis a outra
cousa que a fome e a sede ?

Mas para o homem de intelligencia esclarecida e cultivada e de bom coraçSo, a abnegação militar não é
certamente de fácil pratica.—Recruta, amais o estudo e
quereis preparar um futuro melhor que o presente, porque não vos sentis bem na humilde condição do vulgar.
Tendes necessidade de lazeres : pois bem ; sois um hábil
calligrapho e um excellente guarda-livros ; eis como
dividireis o vosso tempo : tontas horas de serviço taclico,
e tantas de trabalho no escriptorio do capitão. Se quizerdes
estudar de um modo aproveitável, será preciso renunciar
aos passeios, á sociedade de vossos companheiros, a
algumas horas de distracções. — Mas eis-vos official.
Apresenta-se-vos occasião de fazer uma viagem de
recreio, com alegres companheiros. Pedis uma licença;
vol-a recusam: é preciso resignar-vos.— Ha uma festa
magnífica : conseguis obter um convite ; approxima-se a
hora ; estais prompto... e eis que uma ordem vos impede
no quartel.—E' amanhã que chega aqtielle ou aquella que
ha muito tempo esperais impacientemente: devem passar
alguns dias na guarnição. Neste intervallo, partis com o
destacamento para ir á... onde ficais até segunda ordem...
— De repente vos açode um bello pensamento sobre um
assumpto que conheceis a fundo : tendes material sufficiente, a penna fácil, a scentelha do talento, talvez mesmo
necessidade de dinheiro; escreveis. Mal psgastes na penna,
sois chamado pelo commandante. Elle vos encarrega de tal
ou tal instrucção: em seguida tereis de tomar a direcção
de unia companhia durante algum tempo; depois tereis
uma outra commissão, e, finalmente, quando, no fim de
alguns mezes, depois de ter reunido vossas idéas esparsas, vos achsrdes em condições de retomar a penna,
um augmento de serviço no regimento vos obrigará novamente a deixal-a. E' preciso resignar-vos a tudo isso. Mas
são pequeninas misérias indignas do nome de sacrifícios.
Supponde que um de vossos superiores dá uma ordem
absoluta, que julgais intempestiva e despropositada.
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O vosso dever é calar, obedecer e tomar as disposições
para que a cousa ordenada seja feita na medida dos desejos do superior; empregando toda a boa vontade na
execução de uma ordem, cuja opportunidade vos escapo,
julgai-vos prejudicado? julgai-vos victima de uma injustiça ? Vosso amor-próprio offendido pedirá explicações, uma reparação, e não vos deixará um momento
de tregoas. Se tiverdes sólidas razões a fazer valer, ó
justo que ellas cheguem aos ouvidos de quem de direito,
do modo o mais regular e o mais leal, porque não contrahistes o compromisso de trazer um semblante falso;
mas 6 preciso que o serviço nada soffra, que a accão do
commacdante não seja absolutamente estorvada. lia
em nós duas pessoas: o homem e o soldado. Se o homem
é offendido, que o soldado fique impassível. A h ! se
tudo isso fosse tão fácil de fazer como de dizer !
Mas não pára ahi a abnegação militar. Adorais os
vossos pais, e entretanto sois forço dos a deixal-os expostos ás mil incertezas de uma vida de misérias; talvez
não fechareis os olhos de vossa mãi; seus lábios talvez
jamais pousem sobre a vossa fronte enrugada pelas convulsões de uma morte prematura. Durante longo tempo,
os vossos frios despejos terão por sudario a terra
estrangeira. — Eis-vos casado e pai feliz c invejado...
E a guerra vos arrancará dos braços da joveu e bella
esposa, e dirá pela voz do canhão. « Poderias ser feliz
durante longos annos ainda: pois bem ! morre ! Lá, sobre
aquella ponte, sobre aquella ruína, a morte é certa; mas
c preciso que alguém se sacrifique pelo salvação commum: este alguém, serás t u . » E c a h i s . . . E com olhos
amortecidos vereis que este sacrifício é inútil...
O' pacíficos habitantes das cidades ! Aquelle brilhante
offlcial que passa na rua, altivo e teso, com um ar conquistador que altrahe os olhares de vossas mulheres,
amanhã, talvez, não será mais do que um cadáver disforme e ensangüentado, uma victima immolada a vossos

interesses. Elle sabe que é esta a sorte que lhe está reservada, e sorri; e quando soar a hora do perigo, encaral-a-ha sem tremer. O' pacíficos habitantes das cidades !
quando vos aprouver estabelecer uma comparação entre
este offlcial e o empregado civil, abstende-vos de olhar
para os seus honorários.
Agora, como incutir no soldado semelhantes sentimentos de fidelidade, de respeito, de obediência, de
abnegação ?
Depois do exemplo, que é o mais efficaz meio de persuasão quando se apoia na estima, convém que os graduados, e principalmente os capitães, não desprezem
occasião alguma de fallar ao soldado a respeito dos direitos e das qualidades do chefe do Estado, dando-lhe uma
alta idéa de suas virtudes militares e da affeicão que tem
pelo exercito.
Evitar-se-hão as apologias e os panegyricos ridículos
e fastidiosos, sem aliás ser preciso torturar o espirito
para encontrar termos servis. Algumas palavras apenas,
algumas daquellas simples c nobres phrases assentarão
perfeitamente na boca de um soldado leal! O effeito será
certo, quando forem a expressão de um sentimento profundo, de uma convicção intima.— As occasiões de que
fallo não são raras. Uma visita do chefe do Estado, de
uma alta personagem ao quartel, ao acampamento, ao
hospital militar, um acto de clemência ou de generosidade para com alguns membros do exercito, uma
palavra affectuosa a um soldado, uma distribuição de
condecorações, uma ordem que ponha um soldado em
evidencia, uma observação feita sobre o terreno de manobras, etc.
Resta, emfim, a ultima rütio, o castigo. Quando o soldado infringe o seu dever de fidelidade, ô de toda necessidade que seja punido e de um modo exemplar. Não
esqueçamos que basta uma faisca para ateor um grande
incêndio: a desobediência pôde ser a conseqüência de
E. M. S.
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uma leviandade de rapaz, de uma imprudência involuntária, de intelligencia opoucada ; pôde invocar como circumstancias attenuantes mil desculpas diversas, o caracter, o logar, o modo como fora commettida ; de sorte
que, não obstante constituir um facto grave em si, deve-se
punil-a ligeiramente, desde que não tenha provocado
escândalo ou dado um m ao exemplo ; ás vezes mesmo
pode-se percloal-a. Mas taes considerações seriam extemporâneas e perigosas no caso de uma infidelidade.
Então tudo deve inclinar-se perante a necessidade do
exemplo, porque não queremos de modo algum ver
^abrir-se entre nós a era dos pronunciainientos tradicionaes da Hespanha.
Eis ali, no fim de uma planície espaçosa, urna extensa
linha de tropas formando três faces de um quadrado.
No centro está ajoelhado um moço, que um padre abençoa.
Ha um silencio de morte !... Um pequeno destacamento
-avança, de armas carregadas ; o padre afasta-se ; ouve-se
uma descarga !— Capitão, este homem foi um dos vossos
sargentos: ora bom rapaz ; deixou-se seduzir e tornou-se
um rebelde... Vejamos, tendes a consciência tranquilla?...
Agora resta-nos dizer uma palavra a respeito da
bandeira.
« A bandeira, diz o regulamento, é um emblema de
honra que, symbolisando a pátria, lembra ao militar as
.glorias do regimento e o excita a imital-as.»
A bandeira é para o soldado o symbolo da honra militar, e relembra-lhe os altos feitos de guerra do exercito
de que faz parte.»
Portanto, onde quer que fluctue a bandeira com as
cores nacionaes e seu signo, é como se estivesse escripto
. em caracteres indeléveis: «Aqui está a pátria,constituída
. com o seu chefe, confiada á guarda dos exércitos.» Esta
bandeira tem um signo, um numero, que é como um
:nome de família e que significa: « A q u i está tal regi-
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mento.» Eis por que, quando dizemos nossa bandeira,
esta expressão tem, em nossa boca, um sentido muito
mais lato e mais profundo que na boca do simples cidadão que não está ligado ao exercito.
Jurando observar lealmente as leis do lista l >, cm
cujo numero é preciso collocar as que dizem respeito á.
milícia, e preencher todos os seus decores militares, o
soldado jura implicitamente não desertar de sua bandeira.
E ' u m laço de dever e do honra. Por conseqüência, o
desertor é um perjuro. Qualquer que seja o motivo que
o tenha decidido, que o tenha impellido, que o tenha arrastado a abandonar o seu posto, o seu corpo, o seu exercito... 6 um perjuro, e não ha poder divino ou humano
capaz de fazer com que o não seja.
As leis militares o condemnam ; pois bem !... elle vai
talvez furtar-se ao castigo que mereceu. Mas a falta pesará em sua consciência, como uma avalanche, como a
maldição de Deus. Para que fugir, occultar-sc, chorar,
praguejar, mudar de pátria e de céo, de amigos e de
amores?... Sempre e por toda a parte levará comsigo
o instrumento de sua tortura, como um espinho enterrado em sua cabeça ; e em toda a parte e sempre andará,
triste e descontente de si mesmo, com o remorso e a vergonha por companheiros de viagem.
Quero contar-vos uma historia, que remonta á época
em que a Itália estava dividida. Um moço se engajara
voluntariamente sob as bandeiras de um Estado italiano,
onde apenas era, segundo as idéas desse tempo, um
estrangeiro. Aconteceu que se enamorou do uma moça
de seu paiz, que a elle não estava ligada por promessa
alguma. Longe delia, privado de noticias, cmquanto
graves acontecimentos perturbavam a sua pátria, sendo
informado do um projecto de casamento que ia arrebatar-lhe para sempre a mulher amada, pedio baixa do
serviço; mas as horas lhe paieciam séculos; não soube
esperar e desertou !
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Elle tornou a ver a moça. Estava ainda solteira 1
mas o remorso já lhe perturbava os transportes do
amor ; por que não voltou ao seu batalhão ? O dever para
ahi o impellia, mas a vergonha c o amor o detinham,
Era tão joveu ! O amor arrebatou-o. E os dias e os mezes
decorreram e a estroinic3 do rapaz tornou-so um crime.
Porém o amor e a fortuna lhe sorriam. Esta moça foi
sua esposa c o fez pai de filhos adorados. Em sua casa
havia paz, saúde, amor, abundância ; gozava da estima
publica; abria-se-lhe, semeado de flores, um caminho
que percorria sobre as azas do destino... Nada lhe
faltava do que pudesse tornar a vida feliz. Nada f Faltava-lhe a calma da consciência, faltava-lhe a estima de si mesmo; faltava-lhe tudo. Seu segredo
não se trahia aos olhos dos homens, mas queimava-o como um carvão acceso. Alta noite, quando tudo
em torno repousava, elle velava, victima do delírio da
febre, sentava-se na cama, apoiava o cotovelo no travesseiro, a fronte gelada sobre a palma da mão, e, au
clarão da lamparina, com os olhos pisados por longas
insomnios, contemplava os traços encantadores de sua
joven companheira aformoseados pelo plácido somno da
innocencia; gemia suspirando e dizia baixinho : « O' meu
lindo anjo !... Se tu soubesses !... » E quando a querida creatura, sorridente, lhe deitava nos braços o filho
de seu amor, a fronte se lhe entristecia, os seus membros
se tornavam rígidos, e um pensamento horroroso atravessava-lhe o espirito.— Se este menino viver, será necessário dizer-lhe : — Abstem-te de seguir o exemplo de
teu pai. E se for um homem honrado, detestará o nome
que traz e enrubecerá pronunciando o nomedaquelle que
lhe deu o ser.— Reina a alegria em sua casa ? Estremecerá á idéa de que uma única palavra poderia enlatara
festa. Alguma doença ameaça a saúde de seus queridos
filhos ? Desde que os vê empallidecerem, considera-os
perdidos. Uai calefrio mortal percorre os seus membros.

curva a fronte e diz : « Deus me castiga ! » — E o
mundo julgava-o feliz, emquanto o seu olhar hesitante ia
da pistola ao crucifixo.
Envelhecido antes de tempo, sob cada palavra amiga,
sob cada demonstração de affecto, elle via uma exprobracão, um insulto, um sarcasmo. Qualquer elogio
dirigido em sua presença ao exercito de que fez parte, resoava-lhe aos ouvidos como uma offensa a si subscripta.
Se conseguia distrahir-sc um instante, que horrorosa
tempestade succedia a esta calma momentânea !
Soldados novéis, que pussuis intelligencia e coração,
que tendes um pé na caserna e outro na sociedade, poderieis também tornar-vos semelhante a este homem, se
Jechasseis os ouvidos á voz do dever, para ocudirdes a
outro chamamento. Lastimais este desgraçado ? O seu
mome está escripto iVuma lista sombria, entre o de um
criminoso que procurou na deserção meio de escapar a
um castigo merecido e o de um covarde que o medo fez
desertar do campo de batalha.
Não fallo desses grandes criminosos. Mas h a outros
motivos de deserção além do amor, do medo e do desejo de
subtrahir-se ao castigo. Dão-se, ás vezes, entre os soldados sabidos das classes baixas, factos de deserção que
seriam absolutamente incomprehensiveis, se não se admittisse a ignorância e a fraqueza de espirito. Um soldado deserta, porque faltou com o respeito a um sargento,
o que o exporia a alguns dias de prisão; este, porque
supporta com difflculdade as fadigas e pequenas altribulacões do officio; aquelle, pelo único motivo de se ter
deixado arrastar por um camarada. Gracejam com a deserção e o perjúrio, porque não teem uma noção exacta
da gravidade destes delictos. Emfim, ha alguns que
depois de terem sido condemnados por desertores, desertam novamente pelos motivos os mais futeis, algumas
"vezes simplesmente para gozarem alguns dias de uma
inteira liberdade, sem os cuidados do dia seguinte. Estas
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deserções são a vergonha das companhias onde se reproduzem, porque fazem pensar que os graduados não se
occupam com os seus subordinados.
Para prevenir a deserção, convém que os soldados
tenham uma idéa exacta da enormidade do delicio e
conheçam as penas reservadas áquelles que se tornam
culpados. Chega-se a esse resultado pelas freqüentes leituras e commentarios sobre os artigos do regulamento
disciplinar e do código penal, que visem este delicto, e
que devem ser tratados antes de todos os outros, na instrucção dos soldados novéis. E' mesmo costume, em
certos exércitos, lel-os ao soldado logo que se inscreve
nos registros, assim como os que são relativos ú obediência e ao respeito devidos aos superiores.
Depois, convém aproveitar todos os casos de capturas
de antigos desertores, para gravar no espirito do soldado
a idéa de que elle nflo pôde escapar por muito tempo á
justiça militar; que não basta ao desertor mudar de
nome e de paiz e gozar durante muitos annos da impunidade, para subtrahir-se ao castigo merecido.
O medo, sob as suas diversas formas, ó uma das
causas mais frequentesde deserção.
O medo, eis uma palavra desgraçada, tratando-se do
soldado. O covarde, sob o uniforme militar, é o animal
mais hediondo que se pôde ver. Entretanto o medo é independente da vontade do homem ; é uma moléstia.—
Vede este bello rapaz: é o cavalheiro o mais perfeito que
ha no mundo; muito intelligenle, tem instrucção e
educação, boas maneiras e dignidade, mesmo com as
pessoas de mais alta posição social ; sempre prompto a
fazer valer energicamente as suas razões pessoaes em
face de qualquer juiz, e dotado, em gráo superior, daquillo
que se chama hoje coragem cinca. Fazei-o en verga r o
uniforme militar ; trajal-o-ha admiravelmente. Mas quê
se trave uma discussão entre vós e elle. Fazei-lhe uma inustiça, insultai-o, desafiai-o. Fitai-o então. Torna-se de

-

87 —

uma pallidez cadaverica, treme, balbucia, estende a jnãofria como um pedaço de gelo e levanta a luva. Escolhe a
pistola e alira para o a r . . . Fazei outrotanto, tende piedade delle. Vède-o na guerra, encontral-o-heis no campo
de batalha tal como estava no terreno. Livido, os olhos
desvairados e os lábios meio cerrados, anda de um lado
para outro com a sua companhia, a passos agitados,,
silencioso, abaixando a cabeça a cada bala que sibila a
seus ouvidos, fechando os olhos ao clarão da descarga...
Que pensais delle? E' um homem de temperamento
nervoso que tem muito amor-próprio, porém ainda mais
medo. Collocai-o de sentinella avançada, alta e escura
noite, em ponto perigoso ; não ousa mover-se , apenas,
atreve-se a lançar, de esguelha, um olhar furtivo á direita
e á esquerda, sem voltar a cabeça, não sabendo se deve
acreditar antes nos olhos do que nos ouvidos e desconfiando de ambos. Tudo o que se move ou faz ruído é para
elle um inimigo. Ao menor farfallmr das folhas, o sangue
reflue-lhe para o coração e o grito de alarma sobe de
pressa a seus lábios. Está sempre a ouvir rumor de passos e de armas, e a ver alguém que se arrasta, que salte
sobre elle; olhos que o fitam, canos de espingardas,
baionetas reluzentes, na borda de todos os fossos, atrás
de todas as moitas. Sen espirito só entrevê ferimentos
medonhos, cadáveres horríveis, tudo o que ha de mais
espantoso em matéria de carnificina. Treme como se uma
bala acabasse de fracturar-lhe o craneo, como se em seus
maxilares, entre os dentes, retorcessem o frio gume de
uma espada, como se o ponta de uma baioneta lhe rasgasse n s entranhas.
Exproba-se baixinho e lenta afugentar esses terrores....
Um homem ! E' um inimigo !... Quer soltar um grito de
alarma. Mas não tem força para gritar, dá um tiro de
fuzil ao acaso, volla as costas e foge. E esle inimigo era
talvez uma innocente ovelha !... Desde longos annos,
desde a sua mais tenra infância, o medo lutava com o

amor-próprio na alma deste desgraçado. Tinha disposições naturaes para o medo, disposições funestas desenvolvidas pelas precauções exageradas dos pais, que não
viam por toda a parte senão perigos. Cora vá de si próprio,
e soube fazer calar seus terrores emquanto sentio-se
observado ; mas, uma vez só, na escuridão, succumbio
ao medo. E repito que era um homem raro, a todos os
outros respeitos. Quem esqueceu Demosthenos cm Cheronéa?E qual dos nossos jovens companheiros ainda não
3eu a Jovem, filha de Pcrtfi, de Walter Scott ?
Taes sSo, pois, os devores para com a pátria e a bandeira, deveres que, para o soldado, devem ser sagrados,
no sentido que os antigos attribuiam a esta grande
palavra.

IX

Da subordinação

A obediência, o respeito, a consideração e a submissão
são os deveres de todo o militar para com os seus superiores .
A. obediência é o primeiro, o mais indispensável dos
deveres da disciplina, a base da liierarchia militar, o
principio vital do exercito, o meio pelo qual a vontade de
um só pode imprimir uma direccão única a milhares de
forças de que se compõe o exercito.
Examinemos o principio que preside a uma operação
militar qualquer, e veremos que ellc consiste n'um encadeiamento, ou antes, n'uma successão de ordens que vão
se ramificando do homem collocado no vértice da escala
hierarchica até áquelle que occupa o ultimo degrao, do
commandante em chefe até o simples soldado.
Supprimir o dever de obediência seria tornar impossível toda a operação militar e desfechar um golpe mortal no exercito. Restringindo-o, isto é, subordinando-o
a certas condições de tempo, de logar e de modo, se
forneceria um pretexto ou alimento á preguiça, á mu
vontade, ao espirito de rebellião ; tirar-se-hia ás opera-
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ções o caracter de segurança e de força que é a melhor
garantia de êxito ; n'uma palavra, se enfraqueceria o
exercito.
Já toquei na questão da obediência, fallando dos deveres para com o chefe do Estado. Vou agora eo,tudal-a em
seus menores detalhes.
O antigo regulamento sobre a disciplina dizia «que a
obediência deve ser cega e passiva. » O novo regulamento
diz « que ella deve ser proinpta, respeitosa e absoluta. »
Esta segunda definição, na substancia, vale a primeira,
sob uma fôrma mais correcta e, com franqueza, menos
brutal.
O soldado deve obedecer ás ordens de seus superiores
« sem hesitações nem observações » e sem procurar conhecer-lhe o porque.
E' muito natural que para poder executar bem uma
ordem seja preciso comprehendel-a, e, para comprehendel-a, convém que seja facilmente comprehensivel. Um
superior que souber o seu officio nunca dará uma ordem incomprehensivel, porque, quando ordena qualquer
cousa, contrahe a responsabilidade de se fazer obedecer.
Por conseqüência, uma ordem militar deve ser clara,
precisa e ao alcance da intelligencLa daquelle que a deve
executar.
Musa obediência militar tem limites ?
O regulamento indica-os, dizendo que o inferior deve
obediência ao superior « no serviço e em tudo o que diz
respeito á autoridade a elle conferida pelos regulamentos. » Não nos deteremos em referir certos casos mais ou
menos possíveis, porém pouco prováveis; baste-nos dizer que, se a ordem dada for uma incitação evidente á
infldelidade, á desordem ou a uma acção má, o soldado
terá o direito e o dever de com ella não se conformar,
mas pedirá ao mesmo tempo para ser submettido a julgamento. Enlão se suas razões forem julgadas boas, o
superior culpado de ter dado a ordem será chamado a rés-

ponder pelo delicio excessivamente grave de corrupção
de um subalterno. No caso contrario, este incorreria
n'uma pen i severa, como tendo-se tornado criminoso de
desobediência escandalosa e calumniadu um de seus
superiores.
E'ainda no seu sentido mais lato que convém interpretar a prescripçSo que estatae « que não se façam observações á ordem recebida. » Convém pensar nos verdadeiros interesses do exercito. Sem duvida a opposição
a uma urdem e o atraso que á sua execução trazem
observações extemporâneas, constituiriam faltas graves,
desde que o serviço soffresse ; mas seria uma falta mais
grave expor-se a executar mal uma ordem imperfeitamente comprehendida, do que pedir esclarecimentos necessários e abrir-se com o superior a respeito dos obstáculos que lhe escapam e que podem tornar impossível a
execução de uma das suas determinações. — Vá a tal
parte... .\Jas ha um rio que nos separa...— Vá, ordeno-lh'ú.—E obedeceis. Vossa observação era indispensável ; m n s já o não seria com a repetição da ordem, a
pretexto de difflculdades que, afinal, podem ser pessoalmente .superadas; neste caso as observações seriam
intempestivas e puniveis. Um general de grande mérito
declnrnvfi criminoso de traição todo subalterno que,
estando absolutamente convencido da impossibilidade de
executar uma ordem, a acceitasse sem fazer observação
alguma, além de que o taxaria de incapaz se se visse forçado a entrar em longos pormenores para lhe demonstrar
que a execução da ordem era impossível.
Ha um caso que merece especial atlenção. Se um soldado receber de dois superiores, de graduação igual on
differente, duas ordens contrarias e contradiclonas, como
deverá proceder? A resposta é muito simples. Elle, com
algumas palavras respeitosas, porá o superior que deu a
segunda ordem ao corrente da que recebera precedentemente ; se este insistir, obedecerá immediatamente, ainda
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mesmo que olle seja de posto inferior ao outro. A ultima ordem recebido é sempre a que prevalece, quando
é sustentado, apezar de saber-se que existe outro, e a
responsabilidade da não execução da primeira ordem
recahe completamente sobre o graduado que deu a segunda. O soldado chamado á contas se limitará a expor o
Jacto. Isto applica-se mesmo no caso de uma ordem que
desvie o soldado do cumprimento de um serviço ordinário
para chamal-o a outro serviço, ou a um emprego particular junto á pessoa de qualquer official.
E' fácil formar uma idéa justa do respeito devido aos
superiores. Mas podcr-se-liia dizer: para que um superior possa ser respeitado, convém que seja respeitável.
A disciplina responderia que o respeito militar é devido
aos galões e não ao homem ; que o posto é sempre digno
de respeito, qualquer que seja o homem que esteja delle
revestido. Para que a machina militar funccione regularmente, é indispensável que os graduados possam exercer
plenamente a sua autoridade; mas, para que assim aconleça, ô necessário que elles sejam respeitados.
Todos sabem que a continência, a altitude e o modo
de estar em presença do superior são manifestações
de respeito. Aqui entramos no código da civilidade militar.
Observai. Eis um soldado que, chegando a certa distancia do superior, levanta a mão... mas o seu olhar
sarcástico e os seus lábios controhidos dão quasi a este
gesto de convenção a apparencia de um insulto, em vez
de um signal de respeito.
Eis ali outro, que cora, toma um ar de compuncção e
saúda a modo dos ecclesiasticos, fazendo rapapés.
E este: marcha em frente, fita o superior de soslaio,
e quando calcula não estar a mais de três passos át\ sua
pessoa, saúda-o bruscamente e passa adeante rígido,
direito como um fuso, teso, com os cotovelos unidos ao
corpo e as mãos sobro a costura das calças, fazendo

resoar seus lacões como pilões de um moinho de
opisoor.
E aquelle ainda: ó um official que, levando a mão 6
pala de seu kepi, inclina-se graciosamente, como se saudasse a uma senhora.
Deixemos de parte esses grotescos modos de fazer continência ; a saudação militar deve ser prompla e digna,
não lerda, impertinente ou ridícula. Ha uma certa polidez toda militar, mesclo de gravidade, de nobre altivez, de
respeito, de vivaciclade e firmeza, que agrada, impõe-se,
inspira o respeito.
Se um superior não corresponde ú vossa saudação, não
deveis considerar-vos como insultado. Talvez não vos
tenha visto ; estava distrahido ; talvez esteja cansado de
erguer e baixar a mOo ; assim, n'um passeio publico, um
sargento deve saudar a todos os ssus superiores e corresponder á saudaç5ocle todos os seus inferiores; eil-o obrigado a fazer mil vezes o mesmo gos'o, como uma
machina.
Quando um official conversa perto de um subalterno ou
qunndo, depois de ter passado ao lado delle, encontra-o
segunda vez, como nos logares do reunião (passeios,
cafés, theatros, etc.) o subalterno, depois de ter feito
a snudaçfio obrigatória, deverá conservar um ar mais
reservado, como se os seus superiores abi não estivessem.
Supponhamos, por exemplo, um inferior que, no café,
estende-se n'um sofá, em posição muito descuidosa e ao
abandono. Semelhante altitude n'um logar como este
não condiz nem com o uniforme nem com a graduação ;
deante dos subalternos elle poderia conserval-a sem escrúpulo. Mas, vindo um official collocar-se em mesa vizinha da sua, deverá saudal-o, e tornando a sentar-se, não
tomará aquella posição descuidosa que a principio tinha,
se possuir o sentimento das conveniências militares. E se
conversava em voz alta com alguém postado longe de si,
colúbir-se-ho de continuar esta conversação a distancia.

árl
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Certamente, com isso não quero dizer que a presença
de um superior obrigue os subalternos a conservar a
immobilidade e o silencio. A's vezes, ao contrario, o
superior experimenta franca satisfação vendo os seus
subalternos conservarem em sua presença uma alegria
expansiva e certo bom humor.
Perguntarei que prazer acharia um coronel que honrasse com sua presença um baile do inferiores, vendo-os
á sua entrada abandonar os pares e tomar a posição
militar, como para a leitura das ordens.
Em summa, nas reuniões e festas não se deve ter esta
rigidex de aspecto que a disciplina exige nas relações de
superior para inferior, nas d i (Tenentes occasiões do serviço ; mas, quando se está deante dos superiores, não se
deve também ultrapassar os limites, não direi da decência, cujo respeito sempre se impõe ao soldado, mas da
vivacidade temperada e de certa desenvoltura militar.
Convém, alóm disso, portar-se de um modo differente,
segundo as circumstancias, mesmo nas distracções as
mais permittidas. Por exemplo, o soldado, deante dos
mesmos superiores, será mais reservado n'um baile
publico do que n'um baile militar.
Se um superior approximar-se de um so!dado e
o chamar, os outros que só acharem p^rto deverão afastar-se de medo a não ouvirem o que se diz. O procedimento será o mesmo tratando-se de grupos formados
por superiores : não se deverá observal-os de longe com
curiosidade.
Agora foliemos do modo de proceder para com os
superiores. Antes de tudo, o soldado não pôde apresentar-se deante do primeiro superior que vê, no primeiro
logar que o encontra, a qualquer hora e sob qualquer
pretexto.
Ou o soldado é chamado por umofficial, e então se
lhe apresentará á hora e no logar indicado ; ou então
será o próprio soldado quem pedirá pelo canal compe-
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tente para fallar a seu superior que, mesmo neste caso,
fixará a hora e o logar. Mas, com que fim estes dicursos ?
Com que fim ? Imaginemos uma companhia em que,
ou segundo a expressa vontade do capitão, ou pela força
de uma tolerância passada ao estado de habito, o soldado tenha a faculdade de apresentar-se direclamente
deante de um de seus superiores. Pobre capitão ! Tudo
lhe cahe ás costas ! Elle lá está em seu escriptorio, tendo
sob avista um livro de assentamentos. «Dá licença?»
E* um soldado, em mangas de camisa, que entra, tendo
um sapato na mão, — « Que deseja ? » — Roubaram-me
um sapato. — M a s sou eu o seu cabo de esqundra ? —
O cabo mandou que o procurasse. — Pois bem ! procure-o.—Tenho-o procurado, mas em vão. — Vá-se embora, não me faça perder tempo. » O soldado sahe
murmurando; o capitão põe-se a trabalhar.
« Capitão, diz um sargento entrando, ha no meu pelotão muitas armas em mão estado. — Entenda-se com o
tenente. — Elle não está. — Espere que chegue.» E o
sargento se vai embora abanando a cabeça.
« Meu capitão, dá licença... — Que ha de novo ? — Fui
castigado sem saber por que. — Não é occasião de reclamações. Se tiver razões a fazer valer, espere por
amanhã. — Mas durante este tempo, o castigo segue
seu curso. —Saia d'aqui, do contrario vou mandal-o para
o xadrez. »
« Capitão, não me compete montar guarda. >•>
« Capitão, o cabo F. insultou-me. »
« Capitão, õ ccbelleireiro não quer cortar-me o cabello. »
« Capitão, desejava ter uma licença de 24 horas... »
« Mas eu não sou o official do dia; não sou o ajudante.
Não sou nem o sargento nem o cabo de dia. Não sou nem
o seu chefe de pelotão nem o de esquadra. Ha tantos
graduados entre mim e vocês ! Cada um delles tem suas
altribuições e seus serviços... »
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Não acabará com toda esta desordam senão dizendo-lhes categoricamente: O soldado não pude apresentar-se directamente senão ao superior imraediato.
Se tiver requerimentos, observações ou reclamações a
dirigir a outro superior, deverá obter pelo canal competente a permissão de lh'os apresentar. Regra geral : o
capitão só recebe na hora da parte e somente os homens
que lhe sejam regularmente apresentados. Então estará
no seu papel e empregará utilmente o seu tempo. Em
todas as graduações da hierarchia e em cada posto particularmente, cada qual poderá exercer a própria autoridade na respectiva espliera, e a companhia, semelhante
a uma inachina bem regulada, funccionará por si só.
Poderia o soldado conservar o profundo respeito que
lhe inspiram os superiores collocados a três ou quatro
gráos acima, na escala hierarchica, delles se approximando segundo a sua vontade ? A familiaridade resulta
naturalmente da facilidade que lia em se conversar com
os chefes, e o respeito tem um inimigo declarado nesta
própria familiaridade. Quem se daria ao trabalho de galgar um após outro os diversos degráos da escada, onde
estacaria a cada passo, se pudesse de um salto chegar
ao topo desta escada? Não lhe acudiria mesmo ao espirito
que estes saltos desordenados podessem prejudicar a
estabilidade do edifício.
Mas, por ora, deixemos de parte o que diz respeito á
apresentação do soldado ao superior. Supponhamos que
elle tenha sido chamado por um motivo legitimo e de
modo muito regular, e examinemos como deve proceder
durante a entrevista.
Em seu aspecto, no olhar, nos gestos, na inflexão da
voz, em sua linguagem, quer exponha o seu pedido, quer
responda, não deve deixar por um instante de ser respeitoso, mas um respeito verdadeiro c manifesto.
Uma das mais desagradáveis figuras de soldado é a
daquello que se conserva, emquanlo está perante o seu

superior, n'u m a altitude negligente, passeia um olhar de
homem mal educado de seus sapatos a suas calças, da
sua espada aos anneis que lhe ornam os dedos, emquanto
o superior lhe falia seriamente e encara-o com fixidez.
E' uma atlilucle tão pouco conveniente ao uniforme militar, que exasperará o superior a quem a natureza não
dotara de uma paciência á toda prova. Prefiro um descarado que se vã collocar em sua frente com os braços
cruzados sobre o peito, a cabeça levantada e altiva, o kepi
sobre os olhos, e que o olhe em face. O superior não
se daria ao trabalho de tratar esse homem como soldado
e de conservar a altitude que convém ao homem de
guerra de elevada hierarchia.
Pretendo fallar, n'um capitulo especial, dos termos que
um subalterno deve empregar fallando com o seu superior, quando tratar da linguagem militar em geral. Basta
dizer aqui que os pedidos, as respostas e as observações
devem ser breves, claras e formuladas em linguagem
conveniente.— Tendes um pedido a expor ? Desde que o
superior vos houver autorizado a fallar, exponde-o com
razões que ti verdes para o fazer valer. Se pelo modo por
que o official responder, julgardes que elle não comprehendeu bem, deixai-o fallar, e, quando tiver concluído,
fazei-lhe respeitosamente as observações que j ulgardes
necessárias para que conheça o erro em que calara.
Respondei a cada uma de suas perguntas prompta e
categoricamenle. Não multipliqueis, sem necessidade,
as explicações e as observações, se o superior não as
pedir. Conseguido o vosso fim, dizei simplesmente:
Obrigado. Se soffrerdes uma recusa, calai-vos, ainda
•mesmo que tenhais boas razões a expor.
Procedereis do mesmo modo quando tiverdes de dirigir
uma reclamação, de apresentar uma observação acerca
de alguma medida tomada a vosso respeito, ou quando
lordes convidado a vos justificar. Evitareis contradizel-o,
eartar-lhe a palavra, interrompel-o, fazer insinuações, e
S. M. S.
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principalmente, dar desmentidos ou fallar em tom de
ameaça. Referir-vos-heis a vosso superior ausente com
todo o respeito possível, como se estivesse presente,
mesmo quando tiverdes queixas contra um delles. Adoptareis um torn de voz moderado, calmo e resoluto, de
modo que o superior não tenha que dizer-vos: «Mais
devagar », ou « mais alto ; » o metal de voz que convém
a um soldado não é o de um collegial, de um lacaio ou de
um mendigo. Banireis de vossa linguagem, como inconvenientes, as exclamações, as interrogações e todos os
floreios que fazem o encanto da conversação ordinária.
Comi.) eleveis abster-vos de gesticular, tratareis de fallar
de modo a não ter de empregar o gesto em soccorro da
palavra ; eis ahi com effeito a verdadeira linguagem militar. Se vos sentirdes incapaz, n'uma narrativa, n'uma
descripção, ou n'outro qualquer assumpto que comporte
certos desenvolvimentos, de conservar uma immobilidade
absoluta, empregai gestos breves e concisos; encolhei
imperceptlvelmente os hombros, ogitai pouco os braços,
mexei os dedos moderadamente, fazei justamente o que
é preciso ao temperamento de um homem ardente que
não quer parecer um manequim, sem movera cabeça
ou desnrranjar os pés. A maneira de se apresentar tem
seu valor na lingua do soldado. Comparemos dois soldados, dos quaes'um tem a constância sobrehumana
de conservar, emquanto faz uma narração, a immobilidade de uma estatua, e outro sublinha a mesma narraçSo
com algumas inflexões de voz e com gestos moderados.
Este nos agradará mais ; escutal-o-hemos com mais condescendência ; teremos menos explicações a pedir-lhe.
Observemos os seus gestos : dão-nos uma idéa vaga das
gesticulações a que se entregaria, se em logar de fallar a
um superior, tratasse com um igual; esta sobriedade de
gestos ó uma conseqüência de seu respeito para o chefe.
Eis precisamente como um subalterno deve se apresentar
deante de seu superior.— E' verdade que isso não se

aprende ; requer certas disposições naturaes, attenuadas
menos pelo temor do que pelo respeito.
O superior cala-se, nada mais tendes a dizer-lhe, que
ides fazer ? —Saudal-o, fazer meia volta sobre os calcanhares e retirar-vos ? — Perfeitamente, se o superior for
cabo ou sargento, mas se se tratar de um offlcial, devereis esperar que clle vos despeça. Que diríamos de vós
se, mudando simplesmente de semblante, passasseis de
um serio imperturbável a um rir immoderado ? O vosso
chefe, aqtielle mesmo deante de quem ficastes grave
e serio, aquelle mesmo que vos fez uma admoestaçfio severa, talvez uma reprehensao, está ainda a
dois passos; e vós, absolutamente como se tivesseis
pago a divida de respeito por uma seriedade de
alguns instantes, por duos saudações e uma meia volta
sobre os calcanhares, encolheis os hombros, esfregais as
mãos e correis a misturar-vos com os camaradas,
quando não fazeis peior ! Uma tal mutação á vista produz effeito deplorável sobre o espirito do superior.
Não sabe se deve incommodar-se ou fingir que nada
percebeu. Se elle vos chamar e perguntar a causa
desta alegria muito repentina e intempestiva, lhe confessareis com ingenuidade que vos seria impossível explical-a, que ella fora completamente espontânea e que
não julgastes faltar ao vosso dever. Se, ao contrario, elle
fechar os olhos, ou voltar-se para outro lado, a voz da
consciência lhe avisará quecornmette uma accão má, que
deixa impune um máo exemplo, que estimula os seus subordinados a gyrarem em torno delle como se fosse cego
ou surdo, e se queixará de si mesmo, de sua fraqueza.
Em todo caso, terá a triste certeza de possuir subordinados
de duas caras, que o respeitam para se conformar a uma
simples formalidade, e sentir-se-ha incommodado pensando que aos olhos do estrangeiro a disciplina do seu
paiz pôde ser considerada como um fraco verniz occultando algum vil defeito. — E' preciso, pois, um respeito
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que não caia como cahiria uma mascara mal ligado, um
respeito que dure mais tempo do que uma meia volto,
um respeito sincero e constante.
Mas o respeito para com os superiores não deve limitar-se a octos exteriores. Uma reverente saudação na
sua presença não ó bastante para compensar uma palavra venenosa pronunciada na ausência.
Eis-nos sabidos da esphera das apparencias : entremos
na das manifestações dos sentimentos. Estamos n'uma
ordem de idéas inteiramente differente, porque, se era
acima questão de facto, trata-se aqui de palavras: se
todo o mérito consistia principalmente em fazer, consiste
aqui sobretudo em não dizer.
Os sentimentos de um subalterno relativamente a seus
superiores, ou a um d'entre ei lês, serão o que puderem
ser, visto que não ha regra assaz poderosa que permitia
descer aos recessos do espirito e do coração; mas não
deverá jamais sabir da boca de um subalterno palavra
alguma que possa prejudicar a boa reputação ou os
interesses de algum superior, diminuir a estima e o
respeito que lhe são devidos, ou mesmo simplesmente
estimular os outros a persistirem em lhe recusar a sua
estima e o seu respeito.
Consideremos as cousas pelo lado peior. Imagino um
soldado tendo as mais serias razões para desprezar e
odiar um dos graduados de sua companhia, possuindo os
meios de prejudicar a honorabilidadc de seu nome,
quando isso lhe aprouver, sem temer ser desmentido. Seus
camaradas lhe fullarn da cousa, rindo-se á soca pá; seus
amigos íntimos altribuem ao tal graduado as mais abomináveis torpezas, c o dito soldado, que conhece melhor
que todos o que diz respeito ao graduado, tem grande desejo de fallar. Mas o interesse da disciplina exige que este
homem seja respeitado, hierarchicamente, se bem que o
não mereça como homem... Não pôde dizer bem delle,
mas sabe que não deve vituperal-o emquonto estiver sob
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suas ordens; de sorte que guarda comsigo tudo o que
sabe, e se alguém diz estar elle crivado de dividas,
responde que todo mundo as contrahe. Se lhe faliam de
seus vícios, abrevia a conversação, allegando que não se
deve acreditar cegamente em tudo quanto se diz, porque
todos teem inimigos. Perguntam-lhe o que pensa ? responde seccamente : « E' meu tenente, » ou « é meu sargento, » segundo o caso. Mas eis que a conversação
volta ao maldito assumpto, apezar de seus esforços para
impedil-o, e elle, que não tem a paciência de um santo
e que teme não ser senhor de sua língua, volta as costas
e deixa que foliem. Tudo isso não impede, todavia, que
deseje, em seu interesse pessoal, no de seus camaradas, de seu regimento e do exercito, que este indigno
graduado seja visto por seus superiores com os mesmos
olhos que por seus inferiores.—Este soldado ú talvez
um mytho, convenho. Seria preciso que fosse uma realidade.
Sabe-se que a maior parte dos homens experimenta
um infernal prazer ouvindo maldizer daquelles que se
elevam acima do nível da multidão pela fortuna, pelos
méritos pessoaes, ou por uma eminente posição social.
N'uma reunião de dez pessoas, ha pelo menos oito desta
espécie. Um nome de qualquer valor, atirado á voracidade destes dez homens reunidos, provoca um verdadeiro
desencadeamento de moledicencios. Aquelle que sabe
alguma cousa que possa prejudicarão portador daquelle
nome, dil-a sem se fazer rogar. E começando um,
logo encontra dois, três, quatro para ajudal-o; inlerrompcm-se, atropcllam-se e carregam a fundo sobre o
desgraçado. Franzem os sobrolhos, baixam o diapasão
da voz, chacoteiom, soltam exclamações, um mas cheio
de fel, um o/i! que intencionalmente sublinham: tudo isso
anima a conversa e dá maldosamente peso ás oceusacões precedentes. Cada qual deseja ardentemente dizer a
sua... Do murmúrio chega-se á maledicencia e á cal um-
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nia. E' um divertimento, um antídoto contra o aborrecimento..
Eis-nos reunidos a serviço no quartel. Conversemos
um pouco. Qual o meio de passar 24 horas no corpo de
guarda ou fora? Amigos, lembrai-vos de nós, ajudai-nos a matar as horas, conversando.— Conversar !
Sobre que ? Novidades do dia ? Quaes ? A cidade nada
offerece neste gênero. Aqui todos os dias se parecem.—
Política f Nada entendo de política. Não leio osjornaes:
não engulo os carapetões dos jornalistas.—Então fallaremos do serviço, dos exercícios, das manobras...
Deus nos livro ! E' de muito máo gosto — Mas de que nos
entre termos, pois ? De qualquer cousa.—Eis um assumpto.
Fulano é um perfeito cavalheiro — E' um homem como
outro qualquer.— Tem seus defeitos, suas fraquezas, seu
lado ridículo...— Mas, que motivo tendes para dizer mal
delle ? Quaes as razões ? Ha necessidade disso f
Deixemos de parte os ódios pcssoaes... Não temos
nós a mania de criticar a torto e a direito,, e esta febre
de destruição que nos faz achar prazer em vomitar cobras e lagartos sobre uma reputação adquirida por annos
e annos de estudos, de fadiga e de acções louváveis ?
Ouvi. Tal indivíduo é rico; cada qual o diz, torna a
dizel-o e repetil-o.— Mas, somente elle é rico no mundo ?
Posso assegurar-vos que tem dividas, mesmo muitas
dividas.
«Outro é um poço de sciencia. Misericórdia ! Tem
talvez no corpo totla a sciencia humana?... Crêcle-me :
nem tudo o que brilha é ouro. A vaidade não é amiga do
verdadeiro saber. »
« E este ?— Vede ; não se digna lançar-nos um olhar,
a nós míseros mortaes !...»
« E aquelle ?— O virtuoso dos virtuosos ! O homem
modelo ! O soldado-typo ! Todos faliam a seu respeito.
Só louvores lhe tecem ! Creio que todos nós podemos
cumprir o nosso dever tão bem como elle, se não melhor.
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Sei o que digo... Fiquemos oqui... Se fosse permittido
fallar !... »
Que homem é este? Um superior meu. Cumprimentei-o com todo respeito que lhe é devido, mas
ignoro quem seja.
Está pensativo ! « Tem muito que fazer,'» dizeis ; « Seus
negócios vão mal, » murmura outro.— Tem um gilvaz na
fronte » — « Uma recordação de batalha,» diz um ; «Um
vestígio de garrafa, » accrescenta aquelle.
Mitigai, ampliai, embellezai, misturai o doce com o
amargo, — fazei o que quizerdes; eis desgraçadamente o
thema das conversações onde se folia de rtlgmna cousa.
— Este excellente amigo, que tenho a honra de apresentar-vos, é um bom soldado; mas não lhe toqueis, porque
sua língua distilla veneno. Que quereis ? E' feito assim.
Este outro é a imagem do bom humor. Ri constantemente
e a propósito de tudo. Ides acreditar talvez que ri até de
seus superiores e do que elles fazem. Ides acreditar que
delles chosqneia ; palavra que não ; ri-se, eis tudo.
Um velho soldado dizia que em seu tempo (referia-se
a 30 ou -40 annos) era moda no exercito tudo criticar,
achar tudo mal feito e dizer de seu regimento, ou de seu
corpo de exercito: « E' uma verdadeira Babel ! é um
cahos ! Só se faz o que dá na cabeça! Tudo voi á
matróca !» etc. Fazia-me lembrar aquelle d msarino
que andava cambaleando em sua corda bambo, emquanto a multidão exclamava: « Elle cahe ! Vai cahir ! »
O homem parou, cumprimentou com um gesto gracioso
e disse ao publico: «Se continuais a gritar que caio, afinal
de contas me fareis cahir.»
A defcrcncia relativamente aos superiores não é
própria de todos os homens, como a obediência ou o respeito. Consiste ella em certas considerações, em certas
attenções delicadas, em certos deveres de polidez, cuja
opportunidadee valor escapam aquelle que, em matéria
de conveniências sociaes, não tem o tino que a educação
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desenvolve. Exigil-a do soldado que ha pouco desceu
dos seus sertões, seria a mesma .cousn que esperar maneiras que são o fructo de uma civilidade apurada, ao
homem dos campos transplantado para o borhorinho
das cidades. A boa vontade não ô bastante quando falta
a educação para guial-a. O homem bem educado mede
o alcance de cada uma de suas palavras, de cada um de
seus gestos, de cada olhar, tanto em si como nos outros;
ó senhor de sua língua, de seus movimentos, de seus
olhares ; sabe, conforme as circumstancias, com pôr-se
uma altitude, percebe clara e distinctamcnte todas as
occasiões que se lhe offerecerem de praticar uma amabilidade, e dellas logo se aproveita, com dignidade e naturalidade ; sabe dar a cada uma de suas attenções a
feição a mais conveniente e o pretexto o mais bem
escolhido, sem aliás ligar maior importância ao caso ;
sabe tornar-se útil, e até mesmo poderá descer até ás
mais humildes funcções, sem todavia prejudicar a sua
consideração, que tem seus limites perfeitamente traçados. Tudo isso é leltra morta para o homem sem educação, que tem a linguagem, os gestos, o modo de olhar
de um grosseiro, de um rústico, de um impertinente,
talvez sem consciência de o ser. Um serviço transforma-se facilmente em grosseria, ou porque ei lê tema tornar-se importuno, ou porque não saiba como se haver. Se
deseja seriamente mostrar deferencia a seu superior,
deita-se a seus pés como um lacaio e como um cão.
Apresentemos exemplos :
Um offlcial entra no theatro ; quer sentar-se : olha
para todos os lados ; as cadeiras estão tomadas; um
inferior, que estava sentado, levanla-see offerece-lhe polidamente seu logar.
Um capitão entra na reserva de capote ao hombro,
e com elle o sargento. O capitão desembaraça-se de sen
capote, o sargento vè-o fazer. O capitão pendura-o ao cabide. O sargento exclama rindo-se : «Julgo que está mo-
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lhado ! » —Parece-me que outro qualquer teria cumprido
um dever ajudando o capitão a desembaraçar-se do seucapote e lhe teria poupado o trabalho de o pendurar.
Um ofíicial doente está deitado no quarto contíguo
á sala de esgrima, e cada retintim de espada, cada tripudio, cada grito do vencedor repercute em sua cabeça
dolorida. O mestre de esgrimo, que é um inferior, sabe
que ao lado ha um official doente, não se importa, grita
como um possesso, e bate com os pés furiosamente.
O pobre offlcial é obrigado a levantar-se para pôr fim
a esta algazarra e mortiflcado diz ao mestre de esgrima :
« Tenha um pouco de contemplação porá com o seu superior.»
Um capitão encarrega certo inferior de mandar levar
á sua casa alguns objectos que estão na reserva, e este
apressa-se cm transmittir a commissão a um terceiro ;
mas outro inferior, que tudo ouvio, vai espontaneamente
tomar os objectos designados e os leva ao aposento
do capitão. O primeiro cumprio o seu dever, o segundo
commetteu, sem necessidade, um acto de servilismo.
A deferencia exige também que, na conversação,
mesmo entre amigos reunidos n'um café ou n'um circulo
onde estejam paisanos, o subalterno não contrarie o superior com aspcreza, qualquer que seja o assumpto da
conversa ; que não insista, se o superior não acceder
ás suas razões, e não se mostre contrariado com o pouco
êxito de sua argumentação. Guardará a sua opinião pessoal e não confessará que se enganou, quando julgar que
tem razão. Mas saiba a propósito reprimir sua linguagem
e trate de poupar a dignidade de seu superior, sem lhe
sacrificar a sua. Depois, se não se sentir capaz de fazer
opposiçSo de um modo conveniente, será melhor calar-se.
Não faltarei dos desgraçados que calculam friamente
que vantagens poderão tirar de um serviço prestado a
tal ou qual de seus superiores, nem daquelle que se avil57-
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tou aviltando ao mesmo tempo os superiores, e para os
quaes a baixa lisonja e a subserviência são meios de conseguir favores.
Considero impossível que um homem habituado a trajar o uniforme do soldado (principalmente sondo graduado) se resigne de coso pensado a não ser mais do
que a sombra, o satellite, o criado, se for preciso, o bobo
de seu superior. Jurar sobre cada uma de suas palavras !
Dizer inepcias para ter depois o prazer de dar as mãos
á palmatória ! Para lhe agradar, estar á caça de historias e intrigas a respeito daquelles que lhe são
antipnthicos ! Suar o topete pnrn fazel-o rir ! Tornar-se humilde servo da senhora, cuidar do menino,
tratar por amigos o seu criado e o seu cabelleireiro!
Indagar com solicitude da saúde do seu cavallo doente !
Isto seria baixeza, não deferencia.
A submissão consiste em conformar-se, na apparencia
pelo menos, com as vontades de seus superiores. Ella se
compõe de abnegação e de confiança.~De confiança ! Para
poder demonstral-a é preciso experimental-a. Nasce
da sympathia ou da estima, e é independente da vontade.
Como ter confiança n'um homem que não se estima?
Pois bern ! se não houver estima, supprima-se a confiança! Que restará? A abnegação.
E' uma virtude das mais importantes no exercito,
menos sob o ponto de vista das pessoas que no interesse
geral da disciplina. Basta reflectirnas conseqüências disciplinaros do vicio contrario. Bem sei que ha, mesmo no
exercito, naturezas que jámnis se confessam vencidas,
que não sabem se resignar ao silencio, emquanto cuidam
ter ainda algumas razões a produzir, e que, ao esgotarem
as que possuíam de reserva, entram a procurar outras,
sem julgar que faltam ao dever insistindo reverentemente
até o ultimo minuto.
Um soldado se apresenta ao capitão para lhe dar
a desculpa de uma pequena irregularidade que fora
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hontem notada no arranjo de sua roupa. E' o amorpróprio, qualidade louvável. Mas, por semelhante
frioleira, valia a pena incommodar o capitão ?
Outro queixa-se, porque um graduado lhe voltou
as costas no momento em que elle se justificava. E'ainda
o amor-próprio, mas sem mexericos de comadres.
O terceiro vem, pela segunda vez, observar respeitosamente que julga não ter merecido um castigo leve que
sofíreu ha oito dias...
O governo de semelhante companhia, onde existisse
grande quantidade de taes elementos, deveria ser classificado, depois da profissão de bateleiro, no catalogo das
misérias humanas.
A disciplina militar exige que o superior tenha o livre
e fácil exercício de sua autoridade. Embaraçando o exercido desta autoridade, o subordinado deixa de cumprir
o seu dever. Não quer isso dizer que seja preci-o tragar,
sem queixar-se, as injurias e os insultos. Dar o nome de
bom soldado ao que se deixa maltratar como um miserável, seria empregar uma expressão má. Outro nome
lhe convém. Entretanto, o homem maltratado não tem
o direito de fazer justiça por si mesmo. Quo reclame
pelos canaes competentes, e que ao mesmo tempo sua
altitude digna ensine ao insultador que o que respeita
nelle é o posto e não o homem. Se, cedendo a um movimento de cólera, elle se olvidasse até o pouto de lhe
devolver o insulto, assacando-lhe alguma offcusa pessoal, sem duvida a culpa do superior por tal não diminuiria de gravidade, mas o inferior teria, por Mia vez, de
responder por um dos mais sérios delictos militares.
Resumamos. O conjuncto dos deveres miliíares para
com os superiores constitue o que em linguagem brutal
chamamos vulgarmente subordinação, e que melhor seria chamar dependência. A obediência, o respeito e a submissão são indispensáveis: a deferencia, quando se pôde
obtel-a, é uma excellente cousa.
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Alas as differenças de postos não teem alguma influencia sobre os deveres de que falíamos ? Dissemos que a
obediência deve ser prompta, respeitosa, absoluta, tSo
completa quanto possível, para com um superior qualquer, sem dislincção entre o cabo e o general em chefe.
Succederá com este dever como com todos os outros ?—
Não ; o respeito, o deferencia e a submissão estão na razão
directa do posto do superior.
Se pedisseis respeitosamente ao vosso cabo para ser
apresentado ao sargento do pelotão, fal-o-hieis rir. Depois,
se vos dirigisseis ao sargento para uma cousa concernente
ao serviço, sem ter d'antemão áquelle prevenido, ambos
teriam o direito de se incommodar; o sargento, porque o
tratais como um cabo, e o cabo, porque saltastes por
cima de sua autoridade. As formulas, na baixa esphera
da hierorchia militar, se reduzem a muito pouca cousa ;
mas as attribuições de todas as graduações, até a mais
humilde, devem ser sempre escrupulosamente respeitadas.
Tratemos de um caso, cada dia mais freqüente no
exercito, graças aos progressos da civilisação. Pude
um subalterno viver com o seu superior n'um completo pé de intimidade ?— Por que não ? Desde que a familiaridade não exceda os limites da vida intima e que seja
excluída muito particularmente das relações de serviço,
que é que os impede de se tratarem por tu, de se confiarem
mutuamente seus segredos, de trocarem conselhos de
amigos, etc. ?—Mas será muito difficil encontrar n'um
corpo militar semelhantes laços de estreita amizade?
Pelo contrario. A experiência demonstra que a intimidade
entre militares de postos differentcs é um obstáculo ao
curso regular da disciplina. Acreditais que sob o ponto
de vista dos resultados que se tem o direito de esperar da
disciplina, a amizade possa substituir o respeito, a deferencia e a submissão ? D'entre milhares de graduados,
quantos delles tereis a pretenção de encontrar que sejam

capazes de cumprir com igualdade e firmeza os deveres
da amizade e as exigências do posto ? E entre os seus subordinados,quantos encontra reis capazes de conciliar uma
amizade intima com os deveres da dependência ? Se não
houver inconveniente em fazer alarde da amizade, o superior por certo não deixará de poupar ao seu amigo os
pequenos dissabores que dimanam das exigências da disciplina, por exemplo, um emprego que não queira, um
serviço que lhe repugne, uma advertência, uma reprehensão, uma punição merecida. O subalterno, por seu
lado. tratará de prevalecer-se da fácil condescendência do
superior seu amigo, e, sob 03 auspícios da sua protecção,
desviar-se-ha da linha rccta e o fará cúmplice de seus
desregramenlos. Fallo aqui de homens de nossa época,
de nosso século, c não de seini-deuses exhumados da mythologia ou de heróes de romance
Quanto perigo para a disciplina, nessas freqüentes e
livres conversações de amigos ! Uma vez desvanecido o
prestigio do posto, o superior diminue aos olhos do subordinado que, tratando com elle de potência a potência, pôde
avaliar-lhe exactamente o saber e a virtude. Se o achasse
ignorante e vicioso, e não tivesse nem a coragem, nem a
delicadeza de afastar-se !
Se o julgasse bastante indigno para não ousar nelle
depositar a sua confiança na hora do perigo ! Se este
superior só lhe parecesse um pygmeu, comparado comsigo !... Mas ainda ha cousa peior. O subalterno, tratando
seu amigo de igual a igual, conserva todas as suas vantagens no meio de seus superiores hierarchicos e vê de
lado, de cima e de perto homens e cousas, que pela sua
situação, só deveria verde baixo e á distancia. Seria um
intruso n'um meio que não é o seu e onde talvez conseguirá, apezar de sua falsa situação, conduzir-se com modéstia e discrição; mas este homem vê, escuta, julga,
falia, e quando entra em humilde esphera militar, leva
gravadas em seu espirito as figuras reduzidas dos supe-
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riores, que pnreciam gigantes, agora sarapintados com
seus defeitos, seus vícios e nos trajes menores os mais
prosaicos. De um lado a sua vaidade, a curiosidade de
seus camaradas do outro, o incitam a fallar, e elle falia,
e descortina aos profanos os mysterios mais sagrados
do meio donde chega. Esta confidencia engendra mil
tagarelices, para regozijo da maledicencia e da calumnia,
e grande prejuízo da disciplina.
O próprio superior, soba influencia meiga da amizade e
sem o querer, muitas vezes prejudicará com suas palavras
a disciplina. Saberá lembrar-se sempre de que seus iguaes
e bom numero de seus inferiores são os superiores de seu
amigo, e que a linguagem de que se serve para fallar-lhe
pôde tornar-se uma inconveniência quando dirigir-se aos
ouvidos de um subalterno destes superiores ? Saberá resistir á tentação de contar a seu amigo alguma anecdota
que o faça rir á custa de um superior? E quando soffrer
algum ''esgosto, poderá resistir á necessidade de se
expandir no coração do amigo, sendo apenas retido
pela fria consideração de ser este seu subalterno e subalterno do homem que lhe tiver causado prejuízo? — Nas
longas e freqüentes palestras em que tomarem parte
amigos communs, por que meio alimentar a conversação
cheia de abandono, se banirem do discurso as pessoas
mais conhecidas e as cousas que nos tocam de perto, pessoas e cousas que a disciplina militar nos impõe o rigoroso dever de tratar com circumspecção, absolutamente
inconciliável com as expansões da amizade ? — E se, digamol-o, o superior, que é um homem, afinal de contas, tivesse uma daquellas doenças que são contagiosas?
A disciplina, na falta da moral, obrigal-o-hia a nada dizer
a pessoa alguma. Seria capaz disso ?
Não quero fallar dos officiaes das espheras elevadas,
que., em razão de seu posto, da sua idade e da longa experiência que têm das cousas da disciplina, não entretêm
relações de familiaridade com subalternos de uma ordem
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muito inferior á sua ; mas sim dos jovens alferes que, para
não se verem tratados de orgulhosos, cedem de boa vontade á natureza expansiva da juventude e continuam, com
inferiores que foram seus camaradas de companhia ou de
coliegio, as relações de intima amizade, ou então travam-na com outros inferiores, cuja mocidade, educação,
instrucrão e relações de sociedade lhe inspiram sympathias. Não os criminarei, certamente, por conservarem
antigas amizades, estas profundas amizades de coração,
que convém distinguir dos simples laços de estreita camaradagem entre collegas do mesmo posto; mas no interesse da disciplina, preferiria ver estas-amizades ficarem
simplesmente no estado de laços de affeição sincera e despidas das apparencias de familiaridade que não condizem com a desigualdade dos postos. Em todo o caso,
autorizai o amigo a servir-se de vosso aposento como
se fosse o seu, mas não consentais que leve comsigo
outros inferiores ou soldados, que o transformem em casa
de jogo ou de folgança. Que, além disso, possa acompanhar-vos nos passeios, mas procedendo de modo a deixar ver que respeita o posto de que estais revestido. Não
o autorizeis a collocar-se á vossa direita ; não lhe deis o
braço, abstende-vos de conversar em voz alta e de rir ás
gargalhadas. Ide com elle ao café, ao theatro, ao baile,
mas não esqueçais que o publico deve ignorar a intima
familiaridade que reina entre vós. Deante dos superiores,
principalmente no serviço, o vosso amigo deve proceder
como procederia para com um qualquer dos superiores;
que vos comprimento militarmente, que vos trate por vós,
e não se perca em verbosidade ociosa, etc. Do que precede, deveis concluir que esta amizade deve conservar-se
puramente pessoal. Por conseqüência, não deveis introduzir os vossos amigos no circulo dos officiaes, e, pela sua
parte, elle se absterá de apresentar-vos a seus amigos
particulares e se afastará delles quando tiver de fallar-vos.
Se mostrar-se disposto a abusar da vossa benevolência e a
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abrigar sua preguiça e seus vicios sob as vossas dragonas,
lembrai-lhe que a disciplina militar vos impõe deveres
aos quaes não quereis faltar, e dizei-lhe que somente um
falso amigo pretende oppòr obstáculo ao cumprimento
dos deveres de outrem.—Tudo isso é muito fácil de dizer;
mas, como creio que não é tão focii de praticar, com muito
gosto uno-me aos que desejam que o joven offlcial pertença a um corpo no qual não tenha amigo intimo entre
os subordinados.
Mas sem entrar em pormenores e voltando aos devores do subalterno para com o superior, abstracção feita
dos laços do sangue e da amizade, resta-nos examinar
-de que modo se pôde preparar o soldado para a subordinação. Sei que mais de um offlcial reputa muito fácil a
tarefa.
Direi aos soldados quaes são os seus deveres em relação aos superiores, em algumas palavras perfeitamente
claras ; obediência absoluta, respeito profundo, submissão ; mas, em substancia, previno-o de que deve abster-se
de fazer qualquer observação ás ordens de seus chefes.
Não lhe ataranteis o espirito fallando-lhe em deferen•cia e dando-lhe regras para os differentes casos em que
possa achar-se. Se desobedecer, adverti-o, puni-o, sede
rigoroso. Advertir, fazer admoestações e castigar : eis
.todo o systema adoptado hoje. Não que este systema
seja falso, mas não hesito em declaral-o incompleto.
As advertências c as reprehensões, sem o soccorro
do exemplo, terão pouco valor. Restará o castigo; mas,
.•não cessarei de repelil-o : se bem que nas circumstancias
ordinários o castigo seja próprio a salvaguardar as
-apparencias e mesmo a conservar os subalternos nos
limites do dever, nSo passa de uma arma de dois
;gumes, porque se serve para reprimir as paixões, irrita
os espíritos, confunde os diversos gráos da hierarchia militar, alimenta a dissimulação e crêa sérias diffl••.•culdades para as horas em que a disciplina é posta á
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prova da guerra ou da revolta. Então, se a dependência é
antes uma coacção do que um habito para o soldado, será
preciso recorrer aos últimos rigores para mantel-a, e talvez
seja preciso derramar sangue, que se teria podido poupar.
Algum caso se apresentará em que o castigo seja uma
grave imprudência, e então?... E como, além disso, confiar
em homens cujo único mobil de submissão é o medo ?
Penso que convém educar o soldado na dependência,
fazel-a insinuar-se insensivelmente em seu espirito e conduzil-o de tal modo que tenha repugnância em afastar-se
delia. Para conseguir este resultado não é útil pregarlhe moral ou punil-o severamente, mas é preciso dar
exemplos, guial-opela mão, corrigil-o. Vamos aos casos
particulares, porque melhor nos entenderemos.
Oneremos que os nossos subordinados executem eserupulosamente as ordens que receberam ? Antes de tudo
dêmos-lhes o exemplo, pois que também nós somos subordinados. Abstenhamo-nos de fazer observações ás
ordens que se nos derem, de critical-as, de mettel-as á
bulha, e as executemos immediatamente, com rigorosa
exactidão e como se se tratasse de praticar um acto que
nós próprios houvéramos querido. Agindo assim, de um
modo simples e constante, os nossos subordinados serão
levados a tomar-nos por modelo. A virtude da obediência
penetrará insensivelmenle em sua alma pelos olhos e
pelos ouvidos.
Mas ainda ha outra cousa. Temos o direito de ordenar, e freqüentes vezes de utilisal-o, principalmente
quando o nosso posto nos põe em contado immediato com
o soldado. Nada de novo ensinarei a um grande numero
de graduados, se disser que nSo é fácil fazer um bom uso
desse direito. Sei, por experiência, com que facilidade se
exorbita dos limites das attribuicões e como se perde de
vista a responsabilidade em que se incorre. Verifiquei
o enorme difficuldade que experimentamos em fazer concordar as nossas ordens com as dos outros graduados,
E. M. S.

S

— 114 -

— 115 —

assim como as mil exigências da disciplina, e como facilmente resultam contradicçõeâ, ou por falta de reflexão,
ou por esquecimento das ordens já dadas. Todas estas
causas contribuem para enfraquecer a obediência entre
os subalternos.
Também não é tão fácil evitar os abusos involuntários
de autoridade, como parece em theoria. Um joven
inferior ou nlferes pôde, sem desconfiar, abusar da sua
autoridade. Muito poucos ha que saibam usar do direito
de commando com aquella circumspecção e tacto indispensáveis, quando se quer tornal-o um meio de educação. Um delles me dizia, expondo seu methodo : « tí'
preciso não dar ordens, desde que se as pôde dispensar.
Os regulamentos e os costumes são, na maior parte dos
casos, os mais seguros guias. Antes de dar uma ordem
necessária, é preciso ter a certeza de que ella é exeqüível, que não está em contradicção com outras precedentes, que não prejudica de modo algum á autoridade
de qualquer superior, que está de perfeito accordo com
os regulamentos disciplinares, com a vontade dos superiores e com as circumstancias do momento. Nos casos
excepcionaes, encontraremos um guia seguro no sentimento intimo do disciplina, que deverá existir no âmago
do coração de todos os que commandam. Em resumo,
convém agir de modo que o subalterno nSo tenha o direito de dizer, quando receber uma ordem : « E' inexequivel,» ou : « Não vejo necessidade, » ou ainda : « Nunca se
sabe o que se tem de fazer.»
Que todas as ordens sejam lacônicas, precisas e claras;
que sejarn dadas n'um tom serio, digno e de um modo
absoluto. « Fazei ou fareis tal cousa assim e assim. »
Não imiteis os que dizem : « Fulano, tenho necessidade
de que façais isso ou aquillo, e desejava que procedesseis
deste ou daquelle modo. »
A ordem não deve ter a fôrma de uma supplica ou de
um conselho. Mas o desejo de ser conciso não deve la-

zer-nos olvidar as difflculdades prováveis que poderiam
oppôr-se á execução da ordem dada, assim como o modo
de evitol-as e superal-as. Independentemente disso, tratando-se de uma ordem importante, é preciso indicar o
caso em que o subordinado deverá renunciar a executara
ordem dada. Emfim, convém certificar-se de que a ordem
fora bem comprehendido e exigir do subalterno ( se tiver
um posto ) que tome nota em sua carteira, Tratai de convencer as pessoas sob vossa dependência de que cada
uma de vossas ordens tem sua razão de ser. Geralmente,
para que uma ordem seja bem executada,é indispensável que se indique o seu fim e a sua razão de ser áquelle
que está encarregado de executa 1-a.
Evitai as ordens prematuras, porque a experiência ensina que ellas são facilmente esquecidas antes do prazo
de sua execução, tanto por áquelle que as dá como por
quem as recebe; ora isso, em geral, é prejudicial ao caracter sagrado de uma ordem. Mas em todo o caso, obrigai
cs que estão sob vossa dependência a consultar seu livro
de notas duas ou três vezes no correr do dia, á hora fixn
e principalmente pela manhã, antes das diversas formaturas da companhia. Abstende-vos de repetir uma ordem
já dada, mas fazei-a executar. Ha mil maneiras de impedir que o soldado a perca de vista, sem que seja preciso
renoval-a. Depois, se houver necessidade de dar uma ordem contraria a outra anterior, procurai, se for possível,
fazer crer aos subalternos que é antes uma nova ordem
do que uma contra-ordem. Mas este caso será excepcional
se vossas ordens forem bem reflectidas. Demais, inoculai
no espirito de vossos subordinados esta máxima : que a
ordem posterior annulla instantaneamente todas as anteriores contrarias, e convencei-os de que ha certos casos na
vida militar em que o procedimento correcto e prudente
é annullar uma ordem que só tinha justificativa na occasião em que fora externada. Finalmente, quando uma de
vossas ordens for contraria á anteriormente dada por um
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outro graduado (mesmo por um subordinado ), examinai
sua importância relativa, quanto ás circumstancias presentes e ao interesse da disciplina, antes de confirmar a
vossa, e lembrai-vos de que endossais a plena responsabilidade da não execução da outra ordem.
Adoptai por principio que a superioridade do posto não
constitue aqui um direito, pois que as ordens tiram sua
importância do interesse da disciplina e não da autoridade daquelle queas determina.
Mas como quer, e por quem quer, o essencial é que a
ordem seja executada. Não ha.ja transigência sobre este
assumpto, mesmo relativamente a um negocio de mínima
importância. A desobediência, sob o ponto de vista da
disciplina, é sempre uma falta grave. Se tem por desculpa
um esquecimento, podemos suppôr que o culpado ama
pouco os seus deveres. tem pouco amor-próprio militar, e
convém reprehendel-o severamente, punil-o mesmo,
porque poderia tornar-se um habito funesto. O esquecimento é talvez a mais triste desculpa que pôde apresentar
um militar.—Se a ordem não foi executada por não ter
sido bem comprehendida ou em conseqüência de difflculdades imprevistas, o que foi encarregado de sua execução
merece uma reprehensão, se for preciso uma punição, por
tel-a[acceitado sem comprehendel-a ou não haver assignalado as difficuldades que tornaram a execução impossível
desde o dia em que se vio por ellas embaraçado. A falta
daquelle que de tal se servisse como escusa, seria tanto
mais grave e mais vergonhosa quando apenas bastaria
um pouco de critério e de boa vontade para superar essas
difficuldades.—Não é preciso fallar da preguiça e da desobediência flagrante.
Todavia, depois de haverdes dado uma ordem a
um subordinado, não deveis voltar-lhe as costas e abandonal-o a suas próprias inspirações. E' preciso vigiar os
graduados mais novos que estão adquirindo experiência
do offlcio, por duas razões. Em primeiro logar, porque'

inexperientes como são, encontrarão mais facilmente que
os outros, obstáculos em seu caminho, e terão necessidade de mão amiga que lhes aplaine estes obstáculos
e lhes ensine a vencel-os; em segundo logar porque,
desde os primeiros passos, o superior que os observar
verá manifestamente quaes são as qualidades que os
distinguem como homens de acção: a intelligencici, o
amor-próprio, a resolução, a boa vontade, etc... ou então a preguiça, a negligencia, a molleza, a indolência, etc.
Mas semear por gosto obstáculos no caminho dos
subalternos, seria commetter uma acção muito perigosa,
a não ser que este meio sirva apenas para tomar a medida exacta do valor de um espirito vigoroso que já tenha sabido victorioso das provas ordinárias.
As ordens permanentes exigem uma vigilância assídua
e uma constância inabalável: emquonto não forem retiradas, devem ser consideradas como válidas. Taessão as
prescripções do regulamento e as ordens formaes dos
chefes de corpos. Ha pequenos detalhes motivados por ínfimas razões que são tão desagradáveis a quem deve conformar-se com ellas, como ao que deve cuidar de sua execução; mas é precisamente por meio destas minúcias que
se consegue dar ao soldado uma idéa exacta da disciplina
militar tão firme e tão solida. E convém recordar-lhes
estes pequenos detalhes, reprehender e punir como desobediência toda a incúria no seu cumprimento. E deve-se
velar constantemente, sem trégua, e não deixar correr o
marfim. Que os officiaes inferiores, sobretudo, se lembrem
das palavras de um dos nossos maiores capitães, respondendo a alguém, que lhe observara ser muito grave o
castigo infligido a um soldado a quem faltara um botão:
« Isso o salvará da forca. »
Quanto ao respeito, também o exemplo é o principal
meio de educação, e geralmente pode-se dizer que o
militar encontrará entre os seus subordinados o que tiver
prestado a seus superiores.
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Mas ha outros meios de habituar o soldado ao respeito para com os superiores. Todo gradado tem a
obrigação de exigir de seus subordinados os demonstrações exteriores de respeito que lhe são devidas, segundo os regulamentos militares. — Para que uma continência ? dir-me-hão. Não ligo importância a semelhante
bagatela.— Mas a continência é um signal de respeito
que os subordinados devem ao posto de que estais revestido. Relaxando-o, faltam a um de seus deveres, e
eis justamente o que convém não consentir. Voltar a
cabeça, levantar a mão, são puerilidades, dizeis; mas
estes gestos teem uma significação respeitável para o
soldado e para o publico. Como homem, tendes a liberdade de sorrir intimamente, se o coração a tal vos induzir; mas como membro graduado do exercito, não renuncieis ao que vos é devido. Certamente não pretendo dizer
que seja preciso chamar publicamente ao cumprimento
do dever o subalterno que vos não houver saudado.
Seria peior o remédio que o mal. Na verdade, não penso
que seja necessário perseguil-o, desviar-se de sea caminho, andar muito para alcançal-o e obrigal-o a pagar
a divida disciplinar; se não achardes um meio de chamal-o sem aürahir os olhares do publico ou sem correr
no seu encalço, melhor será deixul-o ir tratar dos seus
negócios. Se for conhecido vosso, sabeis onde encontral-o. Se reincidir na mesma falta, reprehendel-o-heis,
punil-o-heis, tomareis seu nome e dareis parte do facto.
Deveis ligar a maior importância ás outras provas
de respeito mais apparentes. Não consentireis que um
subordinado se conserve ao vosso lado n'uma altitude
inconveniente e que faça algazarra, como se estivesse a
grande distancia, porque isso produziria um effeito deplorável. Em logar publico, um olhar, um signal deveriam bastar para fazer com que o subordinado inconveniente cumprisse o seu dever, sem attrahir a attenção
dos assistentes. Se isso não for bastante, será bom
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dizer-lhe delicadamente uma palavra; e, indo ato o
de nossa hypothese, afastar-se com ar indifferente e sem
constrangimento. Mais tarde lera o meio de encontrol-o
ou de saber o seu nome. !• alio aqui de pequenas faltas de
respeito involuntárias ; porque, se se tratasse de irreverências grjvês ou de uma intencional grosseria, ter-se-hia
que deixar de lado todas estas considerações. Em tal caso,
o superior que se mostrasse fraco ou tímido mereceria
ser declarado incapaz de exercer o posto.
Os officiocs, para não serem obrigados a intimar aos
soldados o ordem de se retirarem, deveriam evitar reunirse nos logares habitualmente freqüentados por seus
subordinados, como, por exemplo, na porta do quartel.
Ha em certos fortalezas ou nas vix.inhanças de algumas
casernns um ponto onde se reúnem os officiaes. Os officiaes superiores e os soldados conservam-se a distancia
respeitosa. Seria uma grande vantagem, á falta de outra
consideração, assegurar assim a uns e outros a mais
ampla liberdade.
O official não deve receber o soldado que se lhe apresenta sem que este para tal tenha sido autorizado, salvo
os casos em que bouver de fallar-lhe sobre negócios
urgentes do mais alta importância. Em geral, o superior deve certificar-se de que o subalterno que se lhe
apresenta seguio os canaes competentes ; não o tendo
feito, deve mandal-o embora, reprehondel-oou castigal-o,
segundo as circumstancias, afim de que não reincida.
O próprio sargento, antes de responder à. pergunta de um
soldado, deve ter sciencia, por sua vez, se obteve licença
do cabo. Mas, cuidado, porque a mania das formalidades
pôde fazer-vos cahir no ridículo !
Quando se tem de tratar com subordinados, convém
geralmente empregar uma linguagem natural c despida
de <iffi;ctuçüo. Nada de gracejos nem de locuções familiares, assim como de ameacus e grosserias ; as palavras
e as maneiras devem ser simples e francos, sem triviali«
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dade ; evita r-se-hão os movimentos, as inflexões e os
gestos excessivos. Se o sangue subir-vos á cabeça e a
cólera constringir-vos a glotte, abreviai a conversação
e ide dar um passeio. A's vezes uma phrase curta e clara
vem muito naturalmente aos lábios e produz mais effeito
que as mais violentas invectivas. Acima de tudo, convém
que procedais claramente, que não queirais passar pelo
que não sois. Tende em vista a vossa natureza e tratai de
corrigir os vossos defeitos, em vez de estar a macaquear
esteou aquelle, afim de que uma palavra ou um gesto ern
contradiceão com o vosso modo habitual de proceder não
desvende o embuste a vossos subordinados.Lembrai-vos
da antiga fábula da grallia enfeitada com as pennas do
pavão. Podeis tomar para modelo um superior que possuir toda a vossa confiança, e, comparando-vos com elle,
fazer por descobrir e emendar os vossos defeitos ; mas
seria um meio infallivel de atlrahir sobre vós o ridículo
e o desprezo, o propósito de imitar seus gestos, suas
palavras e pretender assimilar seus modos, apezar de
estarem ellesem desaccordo com a vossa natureza. Accrescentarei que para ter direito ao respeito dos subalternos
é preciso abster-se em publico de qualquer palavra ou acto
nSo conforme ao posto de que se está revestido. Os graduados não devem perder de vista " que, no quartel, no
passeio, no theatro, ele., ha ouvidos para ouvil-os, olhos
para vel-os e pessoas que os julgam segundo o que
elles fazem ou dizem. O asseio, a elegância, os bons modos, amizades e relações de bom quilate e este cunho de
distincção pessoal que diz perfeitamente com o uniforme
militar, provocam entre nossos subordinados a admiração, a benevolência e o respeito. São apparencias !
Sim, mas o homem é feito para julgar pelas apparencias.
Notai neste bom homem que tem o ar de um imbecil c
que lá caminha bamboleando-se, com um embrulho
debaixo do braço, incommodondo os criados e as moças
que encontra em seu caminho. Perguntai-lhe se vai ao
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theatro; elle vos responderá, chasqueondo grosseiramente, que não gosta de berros e uivos, que prefere jogar
uma partida de cartas. Fazei delle um official !... Não ú
possível.
Emfim, lembrarei a máxima muita conhecida : « para
ser respeitado é preciso respeitar.» Eis um aphorismo
militar muito importante. Respeitando seus subordinados
(o que não quer por certo dizer poupar-lhes as reprehensões e castigos merecidos), o graduado não só grangearú
o seu respeito, mas ao mesmo tempo assegurar-se-ha do
melhor meio de direcção que pôde ter um superior, isto
é, o amor-próprio de seus inferiores, que o respeito desperta e anima.—Amor-próprio, nesses machacazes?...
— Paliaremos nisso opportunamente; por ora, basta-me
dizer que um superior, qualquer que seja a sua graduação, deve ter o cuidado de não humilhar um subordinado, principalmente deante dos inferiores ou daquelles
que são hoje seus iguaes e que amanhã podem estar sob
suas ordens. Desprezando esto precaução, causaria um
grave prejuízo á autoridade dos graduados collocados sob
seu commando e os levaria a faltar-lhe com o respeito.
Quando digo humilhar, não pretendo dizer corrigir, visto
que a correcção pôde ter algumas vezes sua utilidade, ser
mesmo uma necessidade, quer ella seja feita deante dos
subordinados daquelle que a merece.quer não tenha outro
fim senão prevenir uma falta ou despertar o amor-próprio.
Alludo aquellas expressões, phrases e apostrophes grosseiras que fazem rir á custa duquelle a quem são dirigidas,
e o omesquinham aos olhos de outrem. Assim direis
a um sargento sem garbo militar: «Lembrai-vos que
sois sargento, » em vez de: « Pareceis um sacristão. »
Quanto á deferencia, dissemos que não se poderia ter
razoavelmente a pretensão de encontral-a em pé de
igualdade entre todos os soldados. O moço que sahe de
uma escola militar, o voluntário que pertence a uma família d istincta, o homem nascido na cidade, seja esse homem
1
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da classe baixa, todos aquelles, finalmente, que receberam educação e que estão ao corrente da boa civilidade,
poderão ser responsabilisados pela falta de attenção para
com os seus superiores; mas seria um absurdo estabelecer um parallelo entre estes e o homem dos campos ou
das montanhas. Todavia, se este possuir amor-próprio
e intelligencia, não tardará em observar que seus modos
d'oulr'ora estão em desaccordo com o seu novo uniforme,
o se exercitará em adquirir boas maneiras, imitando os
camaradas mais bem educados do que elle. Sem mesmo
levar em consideração as observações que lhe fizerem
sobre este assumpto o monitor e os graduados, na primeira parte da instrucção sobre a disciplina, as menores
particularidades da nova existência terão sobre seus
modos uma poderosa acção educadora. O asseio e a elegância de seu novo traje, o exemplo de seus companheiros que já o en vergam com csrta garridice, os cuidados
de ordem e os hábitos de regularidade que a disciplina
impõe, os gracejos dos velhos soldados, uma indirecta
picante dos superiores, e a otmosphera da caserna e da
cidade, que faz prodígios, despertarão seu amor-próprio,
a ambição (em semelhante homem !) e o desejo de renunciar aos seus antigos costumes, afim de nSo parecer
inferior a seus camaradas. A principio, experimentará
uma certa vergonha em mostrar que tem feito progresso
na educação, se julgará ridículo e excitará o riso; mas,
uma vez que tenha feito o primeiro esforço sobre si
mesmo, alcançará resultados.
Mas basta merecer e desejar consideração e attenção
para obtel-as. Hu certas altitudes do superior que impõem
a deferencia ao mesmo tempo que obrigam ao respeito; ha
outras também que, sem provocarem actos desrespeitosos, levam o subalterno mais bem educado a ser grosseiro, a seu pezar. Refiro-me a um facto bem conhecido
porque sabe-se a influencia enorme que exerce a altitude
de um superior sobre a de um subalterno.
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Vede aquelle official que atravessa o pateo v. Á quartel.
Em seu traje elegante, sem affectaeão, em seu porte, no
andar, percebe-se o homem de elevada hierarchia social.
Os soldados se perfilam em sua passagem ; os inferiores
o cumprimentam com enthusiasmo, cercam-no para
receber as suas ordens, julgam-se obrigados a ter para
com elle as attenções delicadas que comporiam as circumstancias. — Supponhamos que lhe acuda ao espirito
saber o effeito que produziria um aspecto inteiramente
differente. Enverga uma arnpla túnica desgraciosa, calça
um par de grossas bolas, enterra seu kepi até ás orelhas,
entra no quartel com ares e os modos de um pesado e grosseiro fanfarrão. — Entra com brutalidade, abre caminho
ás cotovelladas ! — Os offlciaes inferiores fingem não vel-o
e afastam-se, ou então pagam-lhe sua divida de respeito
saudando-o de má vontade.
— Não receias que os subordinados te lembrem delicadamente que não és mais que um soldado do século
XVII, que estes ares rudes e espalhafatosos derramam
em torno de tua pessoa corno que um cheiro de taverna e
de tarimba que provoca náuseas?
Não se deverão comminor castigos por simples faltas
de deferencia. Em muitos casos, ao contrario, o superior
ficará embaraçado para fazer uma advertência ou passar
uma reprehensão, sem incorrer na pecha de ser um espirito fatuo, tacanho e meudinho. A'svezeso melhor partido
a tomar é resgatar o desaso do subalterno por uma certa
desenvoltura de modos ; outro fingirá nada ter visto.
Um superior pratico no officio encontrará occasião (sendo
preciso saberá invental-a) de deixar escapar, com um ar
de soberba indifferença, uma palavra que advertirá o subordinado do seu máo procedimento, obrigando-o a corar.
Mas, segundo as leisda civilidade, a deferencia do subalterno implica, em compensação, certa delicadeza da
parte do superior. A este respeito, sou de opinião que não
é má cousa usar de certas attenções especiaes para com
(t
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aquelles que, entre os moços sob suas ordens, se distinguem por sua educação (não pelo nascimento ou fortuna,
porque um homem sahidodo povo dá muitas vezes prova
de melhor educação do que um nobre ou millionario), com
a condição, todavia, de que isso de modo algum tenha
logar na occasião do serviço e em nada altere as relações
de estreita dependência entre o inferior e o superior, nem
tão pouco a de igualdade de condição militar entre subalternos da mesma graduação. Quer dizer que essas
attenções devem limitar-se a objectos de importância
mínima.
Disse que a deferencia militar não devia ser confundida
como servilismo. Se qualquer graduado, interpretando
n'um sentido muito lato os deveres de obediência e de deferencia, impuzer a um de seus subordinados, em seu proveito próprio, certos actos de domesticidade, que deverá
fazer este ? Obedecer antes de tudo, salvaguardando,
quanto possível, as apparencias; depois, se o superior
abusar da sua docilidade, ou lhe ordenar serviços semelhantes e incompatíveis com sua condição militar ou
social, deve reclamar pelos canaes competentes. Todo
graduado deverá saber que a disciplina militar não
obriga a serviços pessoaes ou domésticos e que vai uma
grande distancia da autoridade doofficial á autoridade do
patrão, como da simples dependência á domesticidade.
Basta lembrar que não se pôde designar um soldado
para o serviço doméstico de um official, senão com o
consentimento do próprio soldado ; o que indica que se
reconhece no subordinado direito de dispor livremente de
sua pessoa, fora dos limites dos deveres puramente militares, direito que não se lhe pôde tirar sem que a elle
renuncie voluntariamente.
Quando houver necessidade de um serviço e que não
se tenha immediatamente um criado á sua disposição,
convém dirigir-se não ao primeiro que appareça, que poderá não ser uma pessoa própria para as funcções domes-
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ticas, mas a um soldado que consentir em acceitar estas
funcções e que nesta occasião não tenha outros serviços a
cumprir. Será sempre preferível empregar a formula polida : «Faça-me o favor» do que a ordem absoluta:
«Faça isso.»
Emfim, como poderemos ensinar a submissão ao soldado ? Fallar de deveres, é dizer implicitamente que se
deve dar o exemplo ; mas aqui, o que mais importa, é
merecer a confiança do soldado.— Para tal fim é preciso
conformar-se escrupulosamentecom os princípios da justiça, e de uma rigorosa imparcialidade, delles não mais se
afastar em sua conducta, crear uma reputação de offlcial
hábil e corajoso ! Fallar pouco e agir muito, poupar o
amor-próprio dos subordinados, impondo-se-lhes, todavia,
por uma attitude invariável de superior; não tolerar observações ociosas, o máo humor persistente, as discussões
estéreis, as reclamações intempestivas, as miseráveis chicanas, o espirito de opposição e as lamúrias.— Não tolerar ! Mas então é preciso punir ainda ? — Sim, mas
quando o subordinado transmittir seu máo humor aos
camaradas e quando sua insistência obstinada for positivamente interpretada como falta de respeito. Em
todos os outros casos, uma reprimenda imperioso, um
« Basta» pronunciado em tom de autoridade, ou então
um formal appelloao dever, imporão silencio ao subalterno, e eis precisamente o que ha de mais importante.
Quanto a convencel-o, se as palavras não obtiverem resultado, o castigo nada adeantará.
Essas minúcias, que fazem sorrir de piedade, talvez de
desdém, quando são lidas nas frias paginas de um livro,
teem bastante importância na pratica diária, para crear e
conservar a reputação e a forca moral de um exercito em
tempo de paz. Qual é das virtudes militares a que mais
dá na vista ? A deferencia para com os superiores.
Essas ninharias terão importância a nossos olhos como
constituindo poderosos meios de educação militar e
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de influencia sobre o opinião publico, emquonto as
apparencias nfio perderem o valor que hoje se lhes dá.
Mas a educação militar eleva-se desses humildes detalhes até ao sublime, quando ensino de que modo, nas
horas as mais criticas, aos deveres já indicados dos inferiores, bem como dos superiores, junta-se a dedicação
levada até ao sacrifício da vida ; quando ella diz ao soldado : « Não abandonarás o teu chefe no perigo, mesmo
quando toda esperança esteja perdida ; soccorrel-o-has
quando elle cahir ferido; na peleja lhe farás uma trincheira
com o teu peito. £c o não fizeres, merecerás pelo menos
que se te arranque ignominiosomente dos hombros
o nobre uniforme de que estás vestido. » Ella será tanto
mais persuasiva, quando se lhe recordar algum exemplo
recente em que a virtude do sacriflcio houver despertado
a admiração universal e recebido uma recompensa magnífica.
Havia no pequeno exercito tosca no, antes de 1859,
um general, cujo peito estava ornado com duas condecorações do tempo de Napoleão, e que se aprazia em referir
de que modo as tinha adquirido. « Esta, dizia elle, ganhei-a
sendo o primeiro em subir á brecha deante de Girone, se
bem me lembro ; esta outra (e aqui o seu rosto resplandecia de uma nobre altivez) por ter salvado a vida a
meu general. » Confesso que me seria difficil dizer qual
destas duas cruzes parece mais invejável; mas bem
sentimos que se uma lembrava um acto de pura bravura
militar, a outra tinha uma significação mais eloqüente.
Esperamos que, apezar do costume, hoje tão commum,
de combater em ordem dispersa, os soldados imitem
os seus offlciaes quando os virem avançar, e que não os
abandonem, quando cahirem feridos. Desconfio do espirito de egoísmo de nosso tempo e da grande reduccão do
serviço militar; mas sei que devo ter plena confiança
na educação e na disciplina do exercito. Esperemos, pois.

X
Fraternidade militar.

Fallemos da fraternidade militar, ou, se quizerem, da
camaradagem.
Sabe-se que este maravilhoso laço social, amigável,
fraternal, liga todos os homens pertencentes ao exercito,
feita abstracção do nascimento, da fortuna ou da graduação, n'uma espécie de intimidade cordial de um gênero
muito particular, que faz de um exercito uma família. Eu
disse que esta intimidade é de um gênero muito particular
porque ella não se manifesta precisamente por certa
familiaridade de modos, como nas outras classes da
sociedade ; porque estende-se a milhares do indivíduos
de condições e de caracteres diversos ; porque está acima
das invejas e dos rancores pessoaes. Entretanto é toda
espontânea, e não um resultado da disciplina. Dimana
naturalmente das qualidades essenciaes á vida do soldado, que s8o: a communidade de condições, de perigos,
de gloria, de hábitos, de affazeres diários; a solidariedade
dos interesses com tocante cordialidade nas maneiras, as
tradições de família (quero dizer da família militar) e
essas mil particularidades que fazem do exercito um todo
compacto, distincto, autônomo no rneio da nação.
(8
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Ella, como as outras affeições mais ordinárias, não
se traduz por pá lavras e escapa .facilmente aos olhares dos
profanos ; porém, nas mais rudes provas da vida militar,
manifesta-se radiante e sublime, por uma permuta nobre
e repentina de heróicos sacrifícios entre irmãos d'armas
defendendo reciprocamente sua vida e sua honra.
Em vão se procuraria semelhante laçon'outra classe da
sociedade, porque as próprias classes queteem hábitos e
interesses idênticos, e que, ao primeiro aspecto, parecem
dever ser mais homogêneas e mais distinclas das outras
(como, por exemplo, o clero), não são tão disseminadas
no paiz e tão ligadas á sociedade e ao solo como o exercito, nem possuem laços tão poderosos comoa communidade de vida, de perigos e de glorias. E' por isso que
as pessoas estranhas ao exercito são em geral incapazes
de fazer uma idéa justa da verdadeira essência da camaradagem, e, de muito boa vontade, a confundem com a
amizade e com o amor de raça, que se encontram também
nas outras classes da sociedade. E'crear uma confusão
estranha.
A amizade nasce de uma sympathia reciproca,
exige um conhecimento intimo e o accordo perfeito das
affeições, assim como a communidade dos pensamentos ;
gera a familiaridade e manifesta-se n'uma troca constante
de attençõss e delicadezas. Aías o seu poder de associação,
como o do amor, limita-se em unir as pessoas, não é assaz
forte para resistir victoriosamente á maledicencia, á
calumnia e á lucta dos interesses. Vemol-a, na maior
parte dos homens, brilhar a intervallos, comoa luz de um
phorol, pouco avara de caricias, pródiga de palavras. Ao
contrario, a fraternidade militar nasce da igualdade de
profissão, exige simplesmente que se seja soldado, não
lem necessidade de conhecer os indivíduos, dispensa a
familiaridade, abrange uma massa de homens indeterminada, procedendo nisso comoa lei que preside ás formaturas tacticas, escapa á influencia dos interesses pessoaes

e desafia, de ferro em punho, a maledicencia, a cajumnia,
os perigos, a morte. Tem um valor intrínseco menor do
que o da amizade, mas o seu valor extrin>eco é de importância differente ; é menos pessoal, mais desinteressada.
Despreza as frivolidades, não se leva por palavras ; quer
factos.
O espirito ou o amor de casta é o egoísmo applicadoa
uma massa de homens, a uma classe inteira da sociedade;.
um sentimento exclusivo e tyrannico, que faz considerar
quasi como inimigo qualquer que não seja dos nossos;
uma mescla de orgulho, de avidez e de ódio, que faz desejar, como uma cousa necessária, o predomínio da sua
raça sobre as outras, sem cogitar nos prejuízos que d'ahi
poderiam advir á sociedade civil; urn fermento de discórdia, de dissimulação e de oppressão, que pôde fazer
correr rios de sangue. Bem differente é a fraternidade
militar, que nunca tem por fim transtornar a sociedade,
concilia-se admirnvelmente com todos os deveres sociaes
e civis, e sabe inspirar a virtude do sacrifício em proveito,
de outrem, em vez de impôl-a aos outros em beneficio da
classe. Ha entre o espirito de casta o a fraternidade militar tanta differenca como entre o egoísmo e o amor dopróximo, direi quasi como entre salvar um e matar outro;
tanto quanto havia, ha 500 annos, entre as mesquinhas
rivalidades das communos e a nobre fraternidade da
ca valia r ia.
Em resumo, a camaradagem ó uma affeição inteira^
mente militar, que inocula no soldado o apego pela
instituição militar; ella pôde, todavia, conciliar-se com
qualquer outra affeição, e, por conseqüência, com as
já indicadas: a amizade e o espirito de casta. Não direi
que o espirito de raça possa introduzir-se mais facilmente no exercito do que nas outras classes da sociedade.
Mas fallo da camaradagem.
Entre os militares, e mesmo até entre os officiaesi, ha
K. M. S.
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muitos que têm uma falsa idéa da camaradagem, não
-obstante fallarem delia a qualquer propósito. Alguns
pretendem que se dá a esta palavra uma extensão exagerada, forçando-a a servir de pretexto a faltas contra
«disciplina, muitas vezes mesmo a vícios. Outros, ao
•contrario, querem que a camaradagem se limite a prestar
os serviços de que um irmão d'orrna pôde ter necessidade sobre o campo de batalha. Ha bem poucos que
lhe permittem tornar-se até garantia da honra de outros.
« Meu caro camarada, diz-vos alguém, amanhã tenho
que fazer tal serviço. Desejava poder dispor do meu dia
todo. Quereis trocar commigo?» Não ignorais que
serecusasseis sem razões serias, faltarieis a vossos deteres de camaradagem. Mas se este homem vos propuzesse SLibstituil-o nesse serviço por algumas horas, sem
ler o consentimento de seus superiores, e apezar das
ordens em vigor, acreditarieis commetter acto de boa camaradagem auxiliando-o a ir contra a disciplina, tornando-vos assim cúmplice desta infracção ?
Um outro vos pede para lhe emprestar uma pequena
quantia, promettendo vol-a restituir em poucos dias; e
metteis a mão no bolso. Pedir semelhante serviço, sem
duvida não é abusar da camaradagem, emquanto que
uma recusa de vossa parte, motivada pela escassez de dinheiro, constituiria uma falta aos deveres de um bom
•camarada. Mas, se sabeis que vosso companheiro tem o
Iriste habito de pedir muitas vezes e nunca restituir, se
•: iiverdes a convicção que este dinheiro 6 destinado a rolar
sobre uma mesa de jogo ou a passar de suas mãos para
mãos mais impuras que lindas, creio que não hesitoreis
>• em di/.er que vossa bolsa está vazia, quando mesmo
•-esteja melhor guarnecida do que ordinariamente. Obrar
'-assim seria portar-se como bom camarada.
Emflm, que pensareis de um companheiro d'armas,
<que, sempre promplo a arriscar a sua vida pela vossa,
*.não soubesse tomar a vossa defesa, quando se lhe offe-

— 131 —

recesse occasião, sem prejudicar á justiça e á disciplina
militar ? Dirieis que era um meio-camarada; talvez
mesmo pensasseis que era simplesmente um egoísta,
que só voava ao soccorro de outrcm pelo mérito pessoal
do seu acto.
Que opinião formarieis delle quando, sem pestanejar,
ouvisse algum de seus companheiros d'armas ou de
regimento fallar mal de vós? Acudir-vos-hia ao pensamento dizer sorrindo: « Lastimo-o ; pois não me
conhece ! »Se fordes.verdadeiramente um soldado, direis:
« Este homem ú um mão camarada, » mesmo quando a
vossa consciência gritasse que os detractores só diziam
a verdade.
Distingo muitas espécies de fraternidade militar, não
que eu goste das distincções que cheirem a escola, mas
para melhor explicar a essência da affeição da alma:
1.° A fraternidade d'armas (ou de qfficio j que se
estende a todos aquelles que usam uniforme, sem distincção de nação ou de Estado;
2.° A fraternidade da bandeira (ou d'exercito) que,
abrangendo loclos os que servem sob a mesma bandeira,
concorre com os sentimentos de honra e de dever para
constituir o que se chamo o espirito militar ;
3.° A. fraternidade da corpo (geralmente chamada
espirito de corpo), que une por laços cada vez mais estreitos os homens pertencentes a uma certa arma do
grande todo militar ( a uma certa espécie de milicia ), a
um certo corpo (regimento ou batalhão) desta arma e a
uma determinada companhia deste corpo;
4.° K fraternidade de graduação que, na opinião de
muitos, é a única camaradagem.
Nesta nomenclatura, a fraternidade torna-se mais intima, á medida que é exercida sobre menores fracções.
O que eu chamei fraternidade d'armas não ó de minha
invenção.
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Que um militar estrangeiro venha á nossa terra ( na
qualidade de hospede, não de inimigo, bem entendido),
seja elle mesmo um habitante do Hayti, recebel-o-hemos
com prazer. Tem um certo ar de família que o distingue
dos outros estrangeiros e o approxima de nós, apezar da
differença dos costumes, da língua, dos traços do rosto,
da cor da pelle. Se dá um passo para nós, de boa vontade
damos dois para elle, estendemos-lhe cordialmente a
mão, convidamol-o para nossa mesa, e o festejamos como
um amigo por muito tempo esperado. E se, por sua vez,
um de nós for a paiz estrangeiro, em cada soldado que
encontrar terá um amigo. Nos logares de reuniões publicas, onde houver muitos homens com uniformes militares, se julgará quasi em seu paiz, não obstante ouvir
fallar um idioma que não compreliende. Se tem necessidade de um dos serviços que se pôde pedir sem corar,
julgará offender a seus irmãos d'armas estrangeiros, não
se dirigindo francamente a um delles. Façamos a cousa
pelo peior. Estamos em estado de guerra : este homem é
vosso inimigo. Durante a batalha bateu-se contra vós; os
vossos golpes responderam aos seus ; atiraram-se um
contra o outro e trocaram cutiladas formidáveis. Maselle
cahio vosso prisioneiro. Ligais com o lenço as feridas
feitas por vossa espada, lhe offereceis o braço e lhe prodigalisais palavras amigáveis de consolação e de elogio.
Durante um armistício, no meio de uma guerra de extermínio sustentada por tropas regulares, não por bandos
armados, vereis os soldados conversarem como bons
amigos e trocarem amabilidades por entre os monticulos
que cobrem os cadáveres de seus companheirosd'armas.
Isso vos revela a nobre confiança dos antigos cavalleiros.
A fraternidade da bandeira é de todas as variedades
de camaradagem aquella que, sob o ponto de vista militar, é a mais fecunda em effeitos benéficos; é o mais
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precioso auxiliar da disciplina, e direi, quasi uma segunda disciplina baseada sobre os laços de affeição.
Eis-nos aqui vinte, cem, mil; tenho quarenta annos, vós
vinte; este outro tem setenta. Para a maior parte das pessoas formamos três categorias: nobre, burgueza, homem
do povo. Mesmo a nossos olhos, que distancia immensa
entre o general e o simples soldado !... Todos trazemos
o mesmo distinctivo : marchamos todos alistados sob a
mesma bandeira; prestamos todos o mesmo juramento;
eis o que faz de todos uma só familia. Explicai-me porque prefiro a conversação deste official que não conheço á
de tantos outros meus concidadãos que estimo e considero ? Desde a primeira saudação e o primeiro aperto
de mão nos sentimos ú vontade. E vereis que a conversação não se esgotará, porque temos muitas cousas interessantes a nos contar, sem sahirmos de nossa condição, de
nosso meio : as noticias do exercito, de tal guarnição, de
tal corpo, as vicissitud.es de tal ou tal official, os boatos
que correm de promoções próximas, de transferencias,
etc. Que importa que se vejam pela primeira vez ! Ha
tantos assumptos que nos interessam igualmente, tantos
nomes que nos recordam amigos communs e companheiros d'armas conhecidos de ambos, sem fallar das historietas do officio ou de familia, que tomam aos nossos
olhos uma importância particular e que fariam sorrir a
um estrangeiro.
Além disso, cada um de nós sabe perfeitamente que nas
diversas situações em que possa achar-se durante sua
carreira militar, os companheiros d'armas estarão
sempre mais perto de si do que os amigos e concidadãos;
que nas horas de desanimo não haverá melhor conselheiro do que o soldado. Qual de nós quererá fazer substituir a affeição daquelles com os quaes é forçado a viver
e no meio dos quaes talvez exhalará o ultimo suspiro,
por essas amizades que vai procurar na sociedade civil,
n'um mundo que n5o é o seu, as quaes se vê constrangido
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a interromper bruscamente para adquirir novas, a cada
mudança de guarnição ?
« A cidade inteira applaudio a justiça que acabam de
fazer ao vosso mérito, » dizia certo burguez a um officiai
que recebera ajusta recompensa de seus bons serviços; e
o official respondeu : « Sinto-me commovido com os applausos dos meus concidadãos, mas ha alguma cousa de
que me sinto mais feliz e mais altivo—a approvação de
meus companheiros d'armas. »
Eis o espirito do casta ! exclamareis vós, pontífice
da igualdade. Deus vos perdoe! Vinde commigo; approximemo-nos daquelle grupo de of/iciaes.
A elles vos apresento como um dos meus bons amigos ; isso basta para que sejais perfeitamente acolhido.
Dizei-nos o nome daquelle personagem inflado de orgulho,
que do alto de seu soberbo coche domina com um ar de
Síitrapa a humilde multidão de peões ! « E' um rico que
só serve para conduzir cavallos ; um improvisado sahido
do nada, mas fornecedor dos exércitos, que enche a sua
burra deixando o soldado morrer de fome. » Por favor,
descançai, porque não tereis a satisfação de nos arrancar
uma diatribe contra os nobres e ricos, os banqueiros e os
negociantes, em proveito da classe militar. Este é muito
rico, dizeis vós. Tanto melhor para èlle. Possue magníficos cavallos, bellas carruagens, um lindo palácio...
E' feliz, se está contente! Mudemos de assumpto. « Aquelle
é um desses numerosos homens de foro, que conseguem
liquidar os mais sólidos patrimônios, e que, á força de
chicanas, preparam para si um bom leito deixando os
outros na palha.» Oh ! vossa língua distilla veneno ! Sim,
é verdade, ha muitos homens assim. E' um mal; mas, emquanto o mundo permanecer o que é, delles não se poderá
libertar. Demais, um advogado eloqüente, um procurador
diligente, um tabellião amável são pessoas dignas de todo
o nosso respeito. Julgareis que o asno recusará o feno,
se encontrar uma almn caridosa que lh'o offereça V
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Fallai-nos de industria, de artes ; conduzi-nos á exposição dos productos de nosso paiz ; dizei-nos que a sociedade moderna só se occupa de machinas, de tecidos, de
objectosde luxo, etc. ; que um fabricante de pentes é um
pouco mais bem considerado do que um general, que o
governo despende e dissipa loucamente o seu thesouro
para favorecer a industria e as artes. Como todo-.o bom
cidadão, admiraremos a belleza e a qualidade dos objectos expostos, sentiremos nosso coração saltar de
alegria ú vista dessas magnificencias, dessas riquezas
industriaes e artísticas de nosso paiz, e concordaremos
em que é muito bem despendido o dinheiro que, vindo ewa
auxilio da arte e da industria, dá que comer ao pobre e
permiüe ao nosso paiz não descer do posto elevado que
occupa na civilisação e que deve a seus antepassados. ET
isto o espirito de casta ? Teríamos dito que o ouro do
rico estaria melhor collocado no bolso do soldado ?'Invejamos ao nobre, ao jurisconsulto, ao grosso- negociante
os títulos, o favoritismo, os grandes lucros ?'
Seremos assaz egoístas e imbecis para imputai 1 :de»
criminoso o publico por preferir ao espectaculo de nossas
manobras o de uma exposição das artes ou da industria l
Qual de nós tem a pretensão de fazer do exereiÊo a
favorita do governo ? Não, a ninguém invejamos seu
quinhão de ar e de sol: não queremos tirar o pão da
boca de outrem ; não blasphemamos contra a justiça
que dá a cada um o que lhe compete.
Cada classe da sociedade tem seu papel traçado : rios
soldados, possuímos o nosso e de nenhum modo pretendemos levar ou ser levados a reboque pelos outros. Estamos em paz com todo o mundo; com todo o mundo viveremos em boa intelligencia, até o dia em que o nosso
governo nos indicar um inimigo. E isso dizemos principalmente para certos homens que não vêem sem ciúme
e sem espanto o Estado tratar de pôr em concordância
seus recursos militares com seu poder relativo e com as
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circumstancias políticas que atravessa. Entre nós ninguém ignora que um Estado bem organizado tem necessidade de numerosas e grandes instituições civis que o
exercito não pôde substituir, e que coda uma dellas precisa de uma forte vitalidade cujo respeito se impõe ã
espada; em fim, que o exercito não 6 o Estado, Praza aos
céos que as pessoas estranhas ás cousas militares se
convençam de que o exercito é uma instituição tão útil
quão fecunda em benefícios, e que na época em que
vivemos não ha pobreza, não ha relações amigáveis com
as outras potências que possam dispensar um Estado,
qualquer que elle seja, de manter um exercito com effe•ctivo proporcional á cifra de sua população e á sua situação
geographica e política, segundo um systema experimentado e reputado melhor ! Quereis tornar o espirito de
casta responsável por esta aspiração, afinal de contas
muito razoável, de ver todos os nossos corpos militares e
o todo do exercito perfeitamente organizados e providos
do necessário, como as frnccões correspondentes de urn
grande exercito estrangeiro ? O interesse, tanto quanto a
honra do chefe do Estado, do exercito e do poiz fazem
disso urna lei rigorosa.
Vou extrahir das recordações de um velho soldado de
Napoleão um exemplo que remonta a época bem afastada de nós.
IVum regimento de cavallaria ligeira italiana, ao serviço da França, achava-se um soldado, de caracter muito
brando para a profissão que a sorte o fizera abraçar,
n'uma época como aquella. Elle era o objecto deescarneo
de seus companheiros e dos graduados de seu esquadrão,
mas não se incommodava com isso, porque cada qual lhe
testemunhava, ao mesmo tempo, uma cordial benevolência, excepto o 1° sargento, homem brutal e despotico, que
o encarregava, sem nenhuma espécie de contemplação,
dos mais baixos serviços e injuriava-o do modo o mais
áspero. O bom do soldado, que todavia não era homem

que tomasse insultos por caricias, odiava-o ainda mais do
que o temia, e os companheiros compartilhavam seu ódio.
Um dia, aprouve a Deus que, depois de longos mezes
de guarnição e de marcha, soasse também para o regimento a hora do baptismo de fogo. Sabe-se que, emquanto a Franca levava suas armas ás províncias meridionaes da Hespanha, grossos bandos de guerrilheiros
infestavam a Biscaya, o Aragão e as duas Castellas. Os
corpos de tropas que chegavam de França paro reforçar
o exercito do rei José eram obrigados a abrir caminho
com o ferro em punho, e a dividir-se em pequenos grupos,
afim de poderem disseminar-se e evitar serem cercados pelas guerrilhas, e para não morrerem de fome nas
províncias extenuadas. Resultou disso uma espécie de
guerra aos bocadinhos, onde muitos actos de bravura
ou de vergonhosa covardia passaram despercebidos.
Entretanto, um destacamento do regimento de que
fallo cahio cegamente n'uma emboscada de vigilantes ( 4 ).
A vanguarda fornecida pelo esquadrão de que faziam
parte os dois homens acima designados, estava quasi
a desembocar de um desfiladeiro que corria entre dois declives arborisados, quando de repente partem da frente,
da direita e da esquerda numerosos tiros de fuzil. Os
cavalleiros agarraram seus mosquetes e atiravam ao
acaso; mas o 1° sargento, soldado velho e muito affoito,
saltou do cavallo, arremessou-se ao matto que orla o
caminho, e, seguido por mais vinte dos seus, galgou rapidamente o declive, expellindo em sua frente os hespanhóes. Havia atlingido a crista da eminência e parará
para observar o inimigo, que fugia, quando ouvio atrás
de si tiros de fuzil seguidos de muitos outros. Uma bala
fere-o do lado, e ainda não havia cahido em terra, quando

( l ) Eram soldados facciosos, que se encontraram na Hespanha oriental, principalmente na época das guerras peninsulares.
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já outrassibilavam aos seus ouvidos. Os hespanhóes voltavam ú marche-marche e os cavolleiros examinavam
0 caminho... Mas um dos seus levanta-o, carrega-o ás
costas, e, -a t rã vez da malta, leva-o para logar seguro.
Era aquelle mesmo soldado do q u n l tinha feito seu
1 lota, que não teria dito uma única palavra, se esta pudesse salval-o de uma morte certa, mas que, entretanto,
agora arriscava a sua vida para arrancal-o, morto o»
vivo, das mãos de seus inimigos. Velho e reduzido a
mendigar, muitos annos depois, elle contava que, emquanto corria na matta com seu detestado fardo ás costas,
teve constantemente o maldito pensamento de precipitai-o
no fundo de algum barranco, onde clesapparecesse para
sempre, e se não o fé/, foi pelo sentimento de fraternidade d'armas que, um instante antes, impellira-o a
salval-o das presas do inimigo, e evitar-lhe o ser enterrado vivo, supplicio que mais de uma vez lhe desejara de
todo coração.
O espirito de corpo é sem contestação um meio muito
efflcaz para conservar n'um exercito as virtudes militares,
graças a esta emulação que existe entre os differentes
corpos e as diííerentes armas. E ' u m sentimento de estreita confraternidade que approxima os soldados de um
mesmo corpo, os melhores pelo menos, e principalmente os
ofíiciaes, dirigindo as suas acções para um fim commum,
a prosperidade e a reputação de seu próprio corpo. E' o
principio vital que de um acervo de homens faz uma corporação que constitue a própria essência, a personalidade de cada uma das massas organizadas e lhes dá
uma physionomia e um caracter suigcncris, trazendo-lhe
em troco os qualidades moraes do homem. E'o amorpróprio individual applicado ás massas que compõem o
exercito. Mas será uma desgraça se n5o se limitar, o que
é muito raro, a ser um nobre estimulante da virtude, porque se tornará uma origem funesta de desprezo, de

oppressão, de ódios e de discórdias sangrentas, como o
egoísmo entre indivíduos.
Sabemos o maravilhoso effeito que produziram sobre
os regimentos de Napoleão, nas horas dos grandes perigos, certas palavras nobres que os coronéis e os generaes sabiam empregar : eram comparações lisonjeiros
ou evocações de gloriosos recordações: «Lembrai-vos
que em iguacs circumstancias tal corpo se cobrio de gloria.»—« Lembrai-vos destas palavras escriptas em vossa
bandeira: Um contra dez!»—« Soldados de tal regimento,
deveis retomar vossa bandeira ao inimigo. » —« Provai
aos inimigos que a vossa meia brigada é sempre
digna de chamar-se a Terrível. »—« Avantegranadeiros l
sabeis como se ganha uma batalha.«—« A guarda morre e
não se r e n d e ! » . . . e tantas outras bellas phrases do
mesmo gênero. Effeitos idênticos se deram no exercito
piemontez ; mais tarde, no exercito italiano, e, mais recentemente ainda, no exercito allemão, onde o systema
regional offerece, sob este ponto de vista, immensas vantagens.
Mas ha muitos que sobem, por uma triste experiência,
quanto são prejudiciaes ao exercito as palavras de sarcasmo ou de desprezo que possam escapar a uma alta
personalidade militar, em relação a outro corpo que elle
quer rebaixar no espirito de seus próprios soldados
afim de reerguer sua coragem, e quanto sSo escabrosas
as approximacões, pela própria difficuldado que se
experimenta em medir-lhes os termos. Os graduados
de ordem inferior repetem as palavras do chefe, commer.tam-nas e as exageram sem escrúpulos. Da zombaria ao
desprezo e do desprezo ao sangue, só ha um passo.
Este mesmo sentimento que une e confunde todos os
indivíduos componentes da massa, conspira ao mesmo
tempo, com espantosa espontaneidade, para destacar e
isolar cada massa das outras, pretextando as mais ligeiras differenças, quer estrinsecas quer intrínsecas. Inde-
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pendentemente do nacionalismo e da religião, podem existi r entre corpos do mesmo exercito muitas outras causas
de divisão: o provincialisrno, entre corpos recrutados em
diversos províncias e trazendo o nome dessas províncias,
o titulo principalmente, se se liga a vantagens particulares ; a escolha, os differentes modos de tratar os soldados, as cores ou siynaes distinctioos, que muitas vezes
lembram rivalidades de corpos ou de regiões, etc.
Semelhantes differenças, entre pessoas de uma raça
altiva e bellicosa, tornam-se terríveis elementos de discord ia.
Mas, desde que o espirito de corpo bem entendido é
um precioso elemento de vitalidade e de virtude militar,
vejamos como se pôde fazel-o nascer e conserval-o. Aqui
cedo a palavra a um velho official. Diz elle:
« Quando tomei o commando do * * * regimento (em
1809, n'uma cidade da França oriental) só encontrei um
esqueleto informe, cerca de 200 homens, tanto officiaes
como inferiores e soldados, tirados de dez corpos differentes. Lá estavam os miseráveis destroços do * * * regimento, menos exhausto pela metralha do que pelas deserções; o resto se compunha quasi inteiramente de
convalescentes ou de estropiados que as columnas do
exercito da Allemanha deixara atrás de si sobre o Rheno,
francezes, suissos e italianos, que mal se podiam entender. Desde que, com o auxilio dos dois excellentes
majores A . . . e R..., organizei os quadros das companhias, combinando do modo que julguei melhor o que restava daquelles corpos heterogêneos, vi muito claramente
que nunca conseguiria compor com elles um todo perfeitamente homogêneo, senão incitando-lhes o espirito de
corpo. Era o único principio moral de fusão, com semelhante gente ; quanto ao nacionalismo, ao amor da pátria,
ao culto da bandeira, e mesmo ao sentimento do dever,
que estava quasi cxtincto na maior parte, convinha não
pensar nisso. Não fallo dos rigoresdisciplinares, porque
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é-me impossível admittir que elles offereçam garantias
duráveis, principalmente em tempo de guerra. Resolvi
empregar todos os esforços possíveis para despertar
o espirito de corpo em meu novo regimento. Forcei os
offlciaes a comerem na mesma mesa ; reuni-os freqüentemente, tratando de fazel-os acharem prazer nestas reuniões, onde, sob fôrma de conversação, não de conselho
(Deus me livre), entretinha-os com as esperanças que
nutria a respeito do futuro de nosso i egimento, e citava o
exemplo de certos corpos recentemente organizados, que
haviam conquistado uma reputação invejável. Expunhalhes as minhas vistas sobre a disciplina, e confessava
achar-me muito satisfeito do zelo que empregavam para
me auxiliarem, e que depositava nelles a maior confiança.
Deste modo tive, em pouco tempo, officiaes animados pelo
espirito de corpo, sympathisando-se mutuamente, confiando muito em mim e no futuro, e ligados ao seu novo
numero antes que eu mesmo partilhasse desta confiança.
« Por seu lado os fiscaes e commandantes de companhia, guiados por meus conselhos, empregaram os
mesmos meios com os offlciaes inferiores e soldados,
e conseguiram quasi os mesmos resultados. Grandes
revistas, manobras esplendidas, queattrahiam numerosos
espectadores e davam que fallar, concurso de tiro ao alvo
com prêmios de valor, palavras de animação e de elogio,
onde o regimento era sempre collocado antes do indivíduo
sem que este entretanto fosse esquecido, banquetes, um
constante cuidado em me occupar do bem-estar de meus
subalternos, a expulsão de certos indivíduos perigosos,
de um caracter irreductivel e, no fim de algum tempo,
uma mão que se fazia sentir progressivamente mais pesada aos preguiçosos e ás pessoas de má vontade, n'uma
palavra, tudo que podia servir a meus desígnios foi posto
em acção e com grande êxito.
« Durante este tempo, os conscriptos me chegavam
por pequenos destacamentos do Piemonte e da Liguria ;
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eram pela maior parte retardatarios, que vinham agriIhoados, iramundos e esfalfados. Era preciso guardal-os
ú vista, e ainda isso não bastava, porque chegavam
aos magotes. Em semelhante caso, o rigor é de necessidade, e eu não podia deixar de a elle recorrer; mas, para
suavisar os effeitos dos raros exemplos de grande severidade que de tempos a tempos era obrigado a dar, não
cessava de recommendar aos capitães que tratassem
os conscriptos com brandura, e, por meu lado, estudava os meios mais próprios a lhes proporcionar
distracções e a ihes fazer tomar affeição á sua nova
profissão, ao seu regimento, aos seus iguaes e superiores.
Possuíamos uma pequena e ruim banda de musica, que
não era possível escutar sem ranger os dentes ; entretanto eu, conhecendo a grande influencia da musica
sobre a alma de um italiano, habituei-me a ouvir, sem me
incommodar, as suas árias gritadoras e os pedaços de
seu repertório um pouco antiquado, duas vezes por dia,.
de manhã na revista, e á noite á retreta. Depois de ter
pedido á terra e ao mar rancheiros honestos e lindas vivandeiras, tive de acceilar o que encontrei; mas a verdade me obriga a dizer que em pouco tempo o meu regimento nada tinha que invejar aos regimentos os mais
bem providos de tudo que agrada ao soldado. E'justo
accrescenlar que os meus offlciaes não olharam a sacrifícios de dinheiro para conservar por preços commodos
os artigos fornecidos pelos nossos vendedores. A instrucção tactica, desembaraçada daquelle pedantismo insupportavel, ao qual dá-se geralmente tão grande importância em tempo de paz, progredia rapidamente. No
serviço interno não se exigia o impossível. Libertava-se
o soldado daquelles mil tropeços, imaginados por certos
commandantesde corpo que interpretam os regulamentos
n'um sentido muito absoluto. Uma obediência completa
eimmediata, o respeito para com os superiores, exactidão
escrupulosa no cumprimento dos deveres e uma ex-

— 143 -

trema limpeza, eis o que eu exigia de cada um ; mas com
o soldado que tinha cumprido o seu dever eu não era
avaro de licenças, depois que a região confiada á nossa
guarda ficou tranquilla e segura. Procurávamos reunir
os nossos soldados em torno da caserno, fazendo de
modo que elles pudessem achar abi e na vizinhança os
divertimentos mais de seu gosto ; e conseguimos muito
facilmente este resultado prohibindo, por ordem superior,
aos inferiores e soldados transporem os limites da guarniçuo. As censuras eram circumspectas e dignas, os
castigos antes graves do que freqüentes. Custei muito a
obter o mesmo resultado com os graduados de ordem
inferior, acostumados a hábitos de disciplina muito differentes. Em resumo, conseguimos habituar o soldado á
nossa vontade, sem tel-o humilhado e opprimido. Por
seu lado, os soldados estavam assaz encantados de achar
a vida militar mais bonita do que penosa, e, comparando
sua sorte á de seus companheiros d'armas d'outros
corpos, cada dia mais se affeiçoavam ao seu regimento,
de sorte que em pouco tempo vimol-os altivos do numero
que traziam no bonet.
« Desde os primeiros dias declarei que não daria as
platinas e o pennacho do nosso uniforme senão áquelles
que, uma vez terminada sua instrucção tactica, de tal se
tornassem dignos por uma boa conducta, porque, dizia
minha ordem, desejava que, vendo um homem de nosso
regimento completamente uniformisado, pudessem dizer,
sem se enganar : « Eis um bom soldado ! » — E o cumpri,
porque examinei, um por um, os indivíduos que se propunham a usar daquelle distinctivo, affastando desde logo
numerosas pretensões, sem alias lhes tirar toda a esperança.
« Inimigo declarado da covardia, encontrei um excelIcnte modo de expurgal-a do regimento. A engenharia,
então muito occupada nas margens do Pihenoe do Danúbio, fazia muitos pedidos de homens aos corpos de
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reserva. Expedi os preguiçosos e os de má vontade. A
principio elles acreditavam ter ganho na troca ; mas não
tardaram em perceber que haviam perdido muito, quando
se viram submettidos a um trabalho excessivo, que consumia os pobres diabos com uma fúria verdadeiramente
napoleonico. Mas isso não me impedia de poder annunciar ao meu bello regimento que o general N.., havia
dito nunca ter visto homens móis alertas do que os meus.
« Tirei proveito das noticias que chegavam do theatro
da guerra para despertar em meus soldados o ardor bellicoso e a emulação. Citava-lhes os altos feitos d'armas
de tal ou tal corpo, escolhendo de preferencia os corpos
de formação mais recente, e concluía affirmando estar
convencido de que em semelhante occasião nosso regimento ter-se-hia portado assim.
« Castigava, como era meu dever, áquelles que brigavam com os soldados de outros corpos ; mas se, em numero igual ou inferior, elles venciam, não os punia com
tanta severidade, como quando em numero igual ou superior, eram vencidos. Mas podendo semelhantes desordens
provocar inimizade entre corpos difíerentes, eu empregava todo o cuidado em abafai-as no sua origem.
« Velava cuidadosamente para que o meu regimento
não baixasse na estima publica. Na guarnição ninguém
ria-se a" custa de meus soldados. Nenhum de meus homens sahia do quartel antes de haver desemburrado,
quero dizer, antes de possuir uma instrucção militar
sufficiente e certo desempeno. Colâbia-me muito de infligir correcção ou reprehensão não só em publico, mas
ainda em presença de paisanos ou de soldados de outros
corpos ; e, em vez de chamar a attenção dos espectadores
sobre uma falta, eu a esquecia por momentos, ou relevava-a conforme o caso, de um modo delicado; depois, no
segredo do quartel, lavávamos a roupa suja em família.
« Consegui completamente o meu fim. Meu bello regimento foi citado entre os melhores do exercito; e, na
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Rússia e na Allemanha, emquanto lhe restou uma parte
de seus primeiros quadros, que foram dizimados sobre
trinta campos de batalha, soube honrar a divisa que eu
lhe havia escolhido : Depressa e bem ! »
O espirito de corpo não se conserva tão facilmente em
tempo de paz, como no de guerra. Todos os corpos vivem
no mesmo estado de calma profunda, e é muito raro que
um delles tenha occasião de salientar-se por serviços de
alguma importância. Então, para conservar a emulação
em actividade, é preciso descer aos pequenos detalhes
que saltam aos olhos, e descer tanto mais baixo e tanto
mais adeante quanto melhor for o aspecto geral do exercito. Convém tirar proveito das mais ligeiras differenças
na elegância e naconducta, assim como da precisão e
da vivacidade maior ou menor que um corpo, comparado a outro, apresenta nos exercícios tacticos e nas paradas. Não se pôde dizer mais : « Tal corpo resistio tantas
horas sob um fogo infernal. » — « Tal outro voltou tantas vezes á carga. » — « Este regimento deu o golpe decisivo. »— «Este batalhão ganhou a medalha. » Porém
sim: « Tal corpo marcha admiravelmente. » — « Aquelle
outro atira maravilhosamente.» — « Este batalhão manobra como um só homem. »—« Aquelle outro é um exemplo
de asseio. » E assim por deante. Cedendo ao encanto fascinador das amizades pessoaes, ao attractivo poderoso da
vida de sociedade, das affeições de família,-dos laços do
coração, dos estudos pacíficos e dos prazeres da existência de guarnição, o corpo dos offlciaes se desaggrega,
introduz-se na sociedade civil, contrahe uniões onde ha
diversidade de nascimento e de fortuna, e, quanto mais
individualismo elle adquire, mais perde o espirito de
corpo. Os próprios inferiores, posto que mais ligados á
caserna, soffrem a influencia desorganizadora da vida de
guarnição. Até os soldados não lhe escapam.
Mas, a peior condição em que se pôde achar um corpo
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em tempo de paz, mesmo sob o ponto de vista moral, é o
de um regimento obrigado a. espalhar destacamentos pnr
uma grande extensão de território. Então, em poucos
dias, perdem-se a unidade do systema disciplinar, o
espirito de communidade e tudo que constitue o individualismo do corpo.
Para impedir, tanto quanto possível, que este precioso
espirito se apague ao sopro da paz, não ha melhores precauções a tomar do que a formação de campos de instrucção, a organização de grandes manobras e as mudanças
de guarnição, principalmente para os corpos estabelecidos nas grandes cidades ou disseminados nas pequenas
localidades.
Cheguemos aos ódios regimentaes. Já indicámos como
estes ódios podem nascer da própria constituição do exercito, por causa das differenças que existem entre os
diversos corpos. Na família militar, representam as rivalidades de raça ou de partido que, de tempos cm tempos,
aflligem os Estados e as Nações; mas, por pouco que se
queira examinar estes ódios e rivalidades, notar-se-ha que
se tem um igual caracter de azcdumo, caracter próprio ás
discórdias civis, as primeiras (quero dizer as rivalidades
militares) são mais fáceis de aplacar do que as segundas,
porque, em geral, nascem de certas questões de amorpróprio que se conciliam, se a autoridade superior o
quizer, emquanto que as segundas se originam dos interesses em luta, que s5o a própria essência da sociedade.
Previno que de nenhum modo pretendo fallar dos ódios
entre corpos de nacionalidades ou de religiões diversas,
se bem que pertencendo ao mesmo exercito, calamidades
espantosas, que o céo nos quiz felizmente poupar.
Como prevenir estes ódios de que fallo? Ha apenas necessidade de o indicar : união entre os officiaes dos diversos corpos, igualdade de tratamento da parte dos
commandantes de guarnição, de brigada, de divisão, etc. ;
troca de convites entre inferiores e soldados, por occa-
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sião das festas de batalhão ; prompta e severa repressüo
das rixas havidas entre soldados de diversos corpos,
repressão convencionada entre os commandantes dos respectivos corpos e seguida de algumn attenuante destinada
a minorar o alcance moral. Não se pôde dar regras a este
respeito. A's vezes seria melhor punir e calar-se, como
se nada houvesse acontecido; em outras circumstancias,
agir como se se tratasse de uma grande falta. Sendo
dados dois casos absolutamente idênticos, os dois commandantes procederão diferentemente, tendo em consideração as differenças de condição moral de seus
respectivos corpos.
Mas vejamos, por um exemplo, como pôde nascer emanifestar-se a inimizade entre dois corpos, a que lamentáveis extremidades poderá dar logar, e como é susceptivel de liquidar-se a pendência. Contarei um facto
acontecido n'um paiz bastante civilisado, em plena paz.
Estavam de guarnição, na mesma cidade, um corpo
de caçadores e uma brigada de artilharia. Entre estes
dois corpos jamais tinha havido sombra de desintelligencia. Os officiaes viviam em boa harmonia ; os inferiOFee
e soldados iam, em companhia de camaradas de seu paiz,
de uma á outra caserna, na tavcrna sentavam-se á mesma
mesa.
Certo dia, alguns soldados dos dois corpos se achavam
reunidos n'uma taverna. Um caçador principiou a disputar
com um artilheiro por causa de uma futil questão de
jogo. No calor da discussão, os espíritos se esquentaram
pouco a pouco e os nossos homens começaram a trocar
palavras grosseiras e offensivas, dirigidas aos corpos de
que faziam parte, de forma que, de lado a lado, os camaradas se metteram na disputa. Com o auxilio do vinho, das
palavras passaram a vias de facto ; mas a lucta foi curta.,
porque os artilheiros tinham por si o numero e a força.
Cinco minuto mais tarde, os pobres caçadores estavam
na rua, com as vestes em tiras, maltratados e envergo-
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nhados. O acontecimento fez grande barulho nos dois
quartéis. Os artilheiros mofaram; 03 caçadores se irritaram sobremodo, e, por desgraça, muitos inferiores dos
dois corpos, em vez de extinguirem este começo de incêndio, ainda o excitaram, impellidosporum mal entendido espirito de corpo.
O commandante das armas tratou vagamente deste
negocio; o da artilharia rio-se e o considerou como uma
criançada, contentando-se em punir os culpados com
alguns dias de prisão. O de caçadores, ao contrario, enfureceu-se e mandou pôr a ferros os covardes que se deixaram bater e haviam enxovalhado o seu uniforme de
caçadores. NSo podia haver uma inspiração mais desastrada ! No dia seguinte não se vio um caçador no
quartel da artilharia, e nenhum artilheiro pôde penetrar
até as casernasdos caçadores. Os inferiores e os soldados
deste ultimo corpo sahiam a passeio por grupos, olhando
obstinadamente de travez os artilheiros que encontravam.
Durante a noite, um grosso bando de caçadores sitiava e
invadia a taverna onde se dera a rixa, na véspera á
noite, e expulsaram delia, depois de os ter desarmado,
alguns artilheiros que lá se achavam. A noticia espalhou-se depressa e chegou á praça principal da cidade,
onde havia bom numero de soldados dos dois corpos ; ahi
mesmo travou-se um combate furioso entre os dois
partidos, que engrossavam rapidamente.
Então ouviram-se gritos, um salve-se quem puder
geral, barulho e confusão indescriptiveis, emquanto os
homens da guarda, os offlciaes e os inferiores dos dois
corpos, assim como os soldados de policia, tentavam
collocar-se entre os combatentes e separal-os.
Entrementes, os artilheiros que estavam no quartel, por instigação de alguns inferiores, corriam aos
parques das baterias, engatavam as peças e dispunharn-se a sahir como para uma batalha, apezar da
«pposição enérgica dos offlciaes, fieis a seu dever, que
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só collocando-se nas portas de sahida puderam impedil-os. Emfim, os combatentes foram separados na
grande praça e reconduzidos, espumando de raiva e gottejando sangue, ás suas casernãs, que foram cercadas
de solidi.s guardas fornecidas por outros corpos. Grossos destacamentos de cavallaria percorriam a cidade
para prender e escoltar até seu quartel os caçadores e
artilheiros que appareciam de todos os Iodos, e afinal
fez-se a calma, com grande alegria dos habitantes, irritados e aterrados.
Então o commandante da guarnição se apresentou
nos quartéis de ambos os corpos, e ordenou que as
companhias ficassem impedidos em seus alojamen'os,
sob a vigilância dos respectivos offlciaes, e que cada
commandante de corpo, auxiliado por um auditor militar e um offlcial de estado-maior, procedesse immediotamente a um inquérito minucioso. Deviam enviar-lhe
logo depois relatórios circumstanciados; desde logo,
porém, os inferiores e os soldados reconhecidos culpados
de ter sido os provocadores, os instigadores ou os principaes autores dos desordens, deviam ser encarcerados.
No dia seguinte reunio-se um conselho de guerra encarregado de julgar do facto e que pronunciou severas
condem nações contra os mais culpados, sem distinccãode
caçadores ou de artilheiros, só tendo em vista a gravidade da falta. Antes da noite a sentença foi lida nos
dois quartéis.
Era preciso agora tomar precauções para que os dois
corpos inimigos, uma vez levantado o estado de sitio, não
se atracassem segunda vez. Alguém propoz afastar os
caçadores, fazendo-os mudar de residência como medida
de disciplina; mas interromperam-o logo, fazendo ver
que uma tal medida teria o ar de um acto de vergonhosa
fraqueza e irritaria o ódio entre os dois corpos, em vez de
extinguil-o. O commandante da guarnição queria uma
reconciliação que offerecesse serias garantias para o futuro.
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• Obteve a transferencia dos dois commondontes de corpos,
que, neste triste acontecimento, tinham procedido mal,
visto não terem sabido pré ver e prevenir o facto, rnas ainda
porque de alguma sorte o tinham provocado pelas falsas
medidas empregadas em seguida á primeira escaramuça.
Deu ordens para lembrar DOS soldados os deveres da fraternidade d'armas e o respeito devido á paz publica. Estipulou com osnovos commandantes o que havia de fazer
para conseguir a reconciliação desejada. Os officiaes
foram os primeiros a se visitarem reciprocamente, e á
vista e em presença do soldado organizaram reuniões
onde iam conversar amigavelmente. Depois delles, os
anteriores de ambos os corpos foram convidados para um
banquete, onde os dois commandantes, chegandocom seus
officiaes no fim da refeição, trocaram mútuos brindes.
Dois brindes propostos, um por um artilheiro, que bebeu
« A' prosperidade dos bravos caçadores ! » o outro por
uni' caçador que bebeu « A' gloria dos artilheiros ! » foram calorosamente applaudidos.
Finalmente, os soldados banquetearam-se reciprocamente á moda dos inferiores. O vinho afogou o ódio. E na
verdade, ha certos casos em que um lindo discurso
vale menos do que um copo de vinho.
•Direi que a fraternidade de graduação consiste em
relações agradáveis e fáceis entro iguaes, e não faço
senão transcrever uma phrase do regulamento sobre
a disciplina. Vê-se que uma tal definição exclue de uma
vez a inveja, o ciúme, a susceptibilidade, estes tristes
.filhes do egoísmo.
Mas não basta dizer ao soldado: « Dcveis viver em boas
relações com os vossos camaradas ; não invejareis o me• rito de outros, nem sereis cioso das distincções de que
um de vossos camaradas possa ser o objecto; deveis
abster-vos de qualquer acto ou palavra de natureza a originar uma inimizade ou uma rixa, assim como de tudo
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que possa atacar a delicadeza de outro, » porque isso seria
pregar no deserto. E' preciso que os graduados, principalmente os officiaes, dêem o exemplo. Convém que o
soldado nunca tenha occasião de ouvir um superior fallar
mal de seus camaradas da mesma graduação, ou queixar-se por não ter obtido uma disüncção senão depois de
outra, etc. E' necessário que, deante dos subordinados, os graduados da mesma categoria possam ser bons
amigos, esquecendo as differenças que estabelecem entro
si o nascimento e o fortuna, incapazes de um sentimento
de orgulho e de ciúme, e promptosa apoiarem-se mutuamente.
Mas, desde que fallei de differenças de condição sociol
entre collegas do exercito, sou levado a tratar de uma
questão de importância capital. Será verdade que esta
differença seja um obstáculo á camaradagem ? Sim,
dirão um inglez, um russo e alguns aüemães; não,
responderão os francezes, os austríacos, os italianos e
muitos outros. Eu não desejaria dar mais razão a uns
do que aos outros. Em semelhante matéria, não me parece possível sentenciar, collocando-se sol) um ponto de
vista abstracto. Para cada nacüo, para cada Estado,
para cada exercito (existindo na mesma época) deve-se
proceder a um inquérito especial, tendo por base os dados
sociaes e militares fornecidos por este exercito, por este
Estado e por esta nação, isto é, as informações relativas
ás diversas classes da sociedade, ao gráo de civilisação,
ús opiniões da massa popular, ás tradições, etc. Digo que
n'um paiz onde a aristocracia é absolutamente predominante, onde um alto nascimento e uma grande fortuna constituem preciosos méritos, onde a palavra ojfficicd soa,
desde muito tempo, aos ouvidos como synonymo de grãosenhor, de cavalheiro, de homem que pôde gastar e gasta
largamente ; digo que n'um exercito onde, por falta de
verdadeiro espirito militar, graças a longos paradas em
guarnicões e á influencia de nobres alliancas e de pode-
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rosas amizades, os officiaes estSo misturados e confundidos na sociedade civil; digo, em summa, quen'um paiz
como a Rússia, ou n'um exercito como o da Gran-Bretanha,
seria condemnar a um triste supplicio elevar o pobre e obscuro inferior ao posto de official. Elle preferiria um simples augmento de soldo. N'um paiz, ao contrario, onde
a differença entre os diversas classes da sociedade é
pouco visível (como nos Estados passados pelo cadinho
da democracia), onde as classes inferiores sentem fortemente o amor da gloria e a nobre ambição das honras
militares; n'um exercito que, desde muito tempo, tirou
á aristocracia o monopólio do commando, onde a porta
da promoção está completamente aberta ao mérito baseado sobre bellas acções e sobre longos e bons serviços,
semdistincção de nascimento e de riquezas, e que conta
já em seus fastos muitos filhos do povo, que foram
julgados dignos dos mais altos postos; n'um exercito que
vive uma vida essencialmente militar e occupa os seus
officiaes n'um serviço muito activo, revistas, manobras,
freqüentes mudanças de guarniçSo, um pouco de guerra
de vez em quando (como o exercito francez na Algeria);
n'um tal paiz, n'um tal exercito, nobres e plebeus, ricos e
pobres se acharão reunidos sob o mesmo uniforme do
soldado e concorrerão pá rã compor um corpo de officiaes
sufficien tem ente homogêneo e compacto. E' certo que,
nessas condições, a aristocracia se afastará pouco a
pouco do exercito, ou então tratará de se congregar em
algum corpo onde terá occasiSo de fazer boa figura e resarcir a sua preponderância.
Declaro que sou também daquelles que preferem, e
muito, o mérito ao nascimento e á fortuna, admittindo
que haja dos dois lados uma educação igualmente boa,
sem o que não ha nada que preste ; mas não é esta a
questão. Precisemos os termos : as differenças que acabamos de notar, são ou não um obstáculo á perfeita camaradagem ?
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Tratando-se do exercito inglez, respondo: Sim. — Do
exercito frnncez, respondo: Não.— De certos corpos, italianos ou allemães, cujo quadro de officiacs se compõe
de nobres e de plebeus, de ricos e de pobres misturados...—
Não garantirei que se possa chegara uma harmonia completa, se os nobres e os ricos não conseguiram galgar os
seus postos como os pobres e os plebeus, e se as guarnições, onde facilmente prepondera o brilho dos títulos e
do ouro, não forem interdictas o esses corpos. Mas, nessas
condições, a aristocracia de nascimento e de fortuna voltaria as costas ao exercito. Seria um bem, ou um mal '.
Sob o ponto de vista do interesse do paiz e do exercito, digo
que seria um mal. Mas fiquemos nisto o voltemos á companhia.
Os officiaes, para eliminar todo o pretexto de conflicto,
deverão abster-se de quaesquer homenagens de acatamento para com os soldados que se distinguirem pelo
nascimento e pela fortuna. E esles não terão o direito de
se molestar, sendo tratados como seus camaradas menos
favorecidos pela sorte, se os graduados se acostumarem a
tratar os seus homens de um modo delicado e digno. Os
capitães, por actos ainda mais doque por palavras, trabalharão para fazer entrar no espirito de seus subordinados
a idéa de que, sob o titulo de soidado, todas os dislincções
sociaes desapparecem.
Os íilhos-familia, por seu lado, n8o deverão conservar-se muito confinados em sua raça, nem pretender que
seus camaradas os tratem como seres privilegiadas.
Não digo, por certo, que sob o pretexto de igualdade
adquiram os modos do homem sem educação ; ao contrario, devem servir de modelos aos soldados vindos do
campo ou sabidos das officinas. Seria causar-lhes grave
damno atiral-os ao meio dos rapazes que passam a vida
nas casas de jogo suspeitas e nos logores desacreditados.
Camarada não é synonymo de libertino. Mas sabemos
que certos jovens inexperientes ou mal dirigidos consi91
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deram trabalho acima de suas forças o procederem como
homens bem educados no meio desta sociedade banal de
simples soldados, e soffrem a influencia do máo exemplo.
Abandonados a si mesmos, succumbiriam; lêem necessidade de ser sustentados e dirigidos. Que os graduados
tenham os olhos sobre elles, sempre promptos a lhes
estendera mão.

Deve acudir-vos ã lembrança ter conhecido algum soldado que nutrisse uma affeição muito particular por um
seu collega pertencendo a boa família, ou que puzesse
com louvável solicitude a seu serviço suas escovas, suas
provisões de graxa, suas pequenas aptidões de officio, a
sua influencia na caserna e o seu grande conhecimento
da cidade. Deveis lembrar-vos também de certos capitães,
que n5o tiravam a vista de sobre estes queridos companheiros, e recommendavam aos recrutas (principalmente
quando elles tinham dinheiro) que se conservassem afastados dos homens de que acabo de foliar, assim como
liaveis de conhecer alguns que, por não lerem seguido
essas sabias recommendações, verificaram que sua bolsa
se havia esgotado como por encanto em poucos dias. Excesso de camaradagem de parle a parte ! Agora, lembrando-vos desles faclos e desta desagradável sorpreza,
pensareis lambem que o graduado deve velar para que a
fraternidade não se torne uma espécie de bomba
aspiran teapplicada aos bolsos dos recrutas.
Finalmente, é cem vezes preferível ficar reduzido a
•chorar seu ultimo vintém, do que deixar um camarada
em apuros, quando se pôde utilmente auxilial-o ; é mil
•vezes preferível censurar a oulrem um procedimento contrario á camaradagem do que ter de exprobral-o a si
mesmo.
Ktt applico esta moral a todas as sem-ra/.ões que se
pôde supportar da parle de um collega. Offondc-uos elle
•em nosso interesse, em nossa honra ? Pecamos-lhe francamente reparação, e nas fôrmas militares prescriptas,
em presença de dois camaradas ou cleonte de um commandante escolhido para arbitro, conforme o cnso ; mas
repillamos com indignação o máo pensamento de nos
vingar fazendo-lhe mal, embora menor do que o que
•tentou fazer-nos.

O soldado de um anuo é uma espécie á parte que tem
mais de um ponto de contacto com o cadete ou soldado
privilegiado de outr'ora. Até o dia em que obtém uma
graduação, não é, sob o ponto de vista da disciplina, senão
um simples soldado, posto que os regulamentos militares
lhes concedam certos favores de alojamento, de mesa,
de uniforme, e mesmo isenções de serviço. Poderá depressa e sem trabalho tornor-se inferior ou offlcial, não
por causa do nascimento e da fortuna, que a maior parte
dos outros soldados não possue, mas porque possuem
melhor educação e mais instrucção, e como tal, serão, segundo todas as probabilidades, mais aptos a occupar um
posto. Em resumo, elle n3o poderia aspirar a ser o objecto de tal preferencia, se não fosse digno disso. O soldado ordinário só terá para com elle simples deveres de
camaradagem e de delicade/a. E' evidente que entre estes
dois homens não poderão existir laços de camaradagem
bem distinctos, posto que sejam da mesma graduação.
O soldado de um anno deve, para com os graduados,
proceder como qualquer outro soldado. Se um inferior o
trata como collega (o que acontece facilmente), elle terá
o cuidado de não sahir daquella reserva que se impõe a
todo subalterno. E' uma rude provação para um moço de
18 ou 20 annos.
Tornado offlcial inferior, por seu turno, as differenças
de condição militar entre seus novos collegas e elle desapparecern. E' simplesmente um sargento como ouíro
qualquer.

XI
Outros deveres militares.
«Obediência plena e completa, respeito para com os
superiores, valor na occasião propicia, pontualidade
no serviço, asseio, discrição e desvelo pela nossa
saúde, marcha !....»
Tal era muitas vezes o final das conversações de um
capitão, verdadeiro modelo de concisão, em pratica com
seus subordinados.
Se, quando me entretive em rabiscar estas folhas, nutrisse a intenção de escrever um tractado de disciplina
militar, creio que teria aqui collocado um capitulo intitulado : Deveres projlssionaes ou particulares do militar.
Mas, como não quero fazer um curso de moral, contentarme-hei lançando como melhor o puder, sobre o papel,
as idéas que me suggeriram as palavras do capitão.
Obediência e respeito são velhos themas sobre os quaes
creio ter-me suficientemente espraiado.
Valor.— O valor é obrigatório para o soldado ? —Sim —
Sim ? — Parecia-me que o dever era um freio imposto á
vontade humana, e não á natureza. — Mas, entendamo-nos
bem, não se trata aqui de coragem. Pode-se ter pouca
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coragem e muito valor ; pode-se ser valente intencionalmente, isto é, por amor-próprio, por nmor do dever, por
temor oo castigo. Valor vem de valere. Todo homem
que, em face do inimigo, mostra o valor quedelle pôde
razoavelmente exigir o chefe que o conduz, merece com
justiça o titulo de soldado valente, seja este valor fructo
da coragem ou da reflexão.
Conhecemos um dos mais valentes generaes da época
napoleonica, que era preza de um tremor nervoso no começo do combate; ao estampido dos primeiros tiros de
canhão, elle hesitava em galgar o sellim, balbuciava as
primeiras ordens, mas cumpria o seu dever. — A disciplina militar jamais transformará n'um Ricardo PíanEage.
net ou n'um Carlos de Bourgogne o tímido filho de um
administrador de convento de freiras, arrancado á queate
atmospliera da sacristia; mas não se terá o direito de
dizer que ella pede o impossível, quando exigir que o
soldado preste, no campo de batalha, attenção ás ordens,
que as execute pontualmente e que empregue firmemente, resolutamente todas as suas faculdades ao serviço da causa pela qual combate.
Na verdade, estou longe de pensar que esse apego ao
dever, capaz de impor a uma alma timorata a virtude do
sacrifício, seja mais commum do que a coragem ardente
que faz affrontar a morte sem reflexão. Digo, ao contrario,
que todo militar deve fazer o possível para inculcar em
seus subordinados aquelle sentimento que inspira o
desprezo do perigo, empregando a propósito o preceito
e o exemplo. Se um offlcial inferior (não digo um officiaí)
retirar-se do combate por um ferimento leve, mais de
um soldado abandonará a fileira, sem escrúpulo algum,
ao simples sibilar de uma bala. Se os graduados hesitam em executar uma ordem, que farão os soldados?
Supponde que um graduado, emquanto o batalhão
corre ao assalto sob urna saraivada de balas, profira
estas simples palavras: « E' uma imprudência! »> e
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vereis que estas simples palavras intimidarão a mais
de um.
Repito-o : uma grande attenção, uma obediência prompta e absoluta, e a vontade firme de cumprir o seu dever,
eis o valor que a disciplina militar exige do soldado.
A firme .crença na predestinação, vulgarmente chamada
fanatismo, deve ser considerada como um dos móis preciosos auxiliares da disciplina, sentimento que inspira
fatalmente o desprezo do perigo, que pôde ser experimentado pelo homem mais grosseiro, e que se enraiza tão profundamente nos espíritos como um sentimento religioso.
De modo que é a mais segura garantia do valor, e não se
deve pôl-o em parallelo com o apego oo dever e o temor
do castigo, estes tíbios filhos da reflexão. — Mas haverá
meios de desenvolver esta crença entre os soldados, n'um
paiz onde ella não existe ? Respondo que a cousa é possível n'um paiz onde houver algum espirito religioso, desde
que os padres queiram dar-se a esse trabalho. E que os
padres não se escandalisem, porque, em verdade, não se
trata de uma cousa contraria aos deveres do seu santo
ministério. Sem duvidaquenãoó necessário recorrerão Alcorão e calcar aos pés a theoria do livre arbítrio. Será bastante que aproveitem pressurosamente todas as occasiões
que se lhe apresentarem de fallar seriamente ao soldado,
para lhe inculcar, ou pelo menos lembrar-lhe que cada
homem tem seu dia de morte marcado por Deus; que se
não pôde fazer cahir uni fio de cabello sem a vontade
de Deus; que é impossível subtrahir-se aos decretos divinos, etc. Por seu lado, o official que tiver recebido o
baptismo de fogo poderá dizer ao soldado quantos, entre
os que intrepidamente affrontaram a morte, sahiram sãos
e salvos das mais terríveis provações e quantos, fugindo
deante do perigo, morreram vergonhosamente. — Fugir !
Para que ? perguntar-se-ha o soldado no ardor do combate. Emquanto a bala que me e destinada não for atirada,
nenhum perigo corro no meio do fogo o mais nutrido;
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quando a bala for arremessada, correrá mais depressa
do que eu. E visto ter o direito da escolha, tanto faz recebel-a em cheio no peito como nas costas. Na retaguarda
de um corpo que peleja, as balas cahem como saraiva
sobre uma grande extensão de terreno. E'ahi que a
morte espera o covarde que foge. Aquelle que consegue,
correndo com toda a velocidade de suas pernas, atravessar
incólume a zona fatal, jamais teria sido attingido, se se
houvesse conservado em seu posto de combate. Mas
fiquemos a q u i : a theoria da predestinação certamente
nos levaria muito mais longe.
Citarei alguns factos.
Um official superior tinha o habito de dizer aos soldados novos que saudavam o sibilar das balas: «Os projectis não foram feitos para transpor o ar.»
Um joven tenente da artilharia piemonteza, em 18-18,
dizia estar convencido de que seria trucidado por uma
bala de canhão; apezar disso, foi visto a fumar tranquillamente sob uma chuva de granadas e bombas e accender
com o charuto a mecha dos canhões.
No mesmo anno, durante o segundo sitio de Peschiera, um capitão deste mesmo corpo de elite julgou notar
que o fogo extremamente violento do inimigo desconcertava um pouco os seus artilheiros. Não disse palavra e
subio sobre o talude da espalda, onde se poz a passear
lentamente, olhando para as baterias inimigas que trovejavam furiosamente.
Conta-se o rasgo de um joven príncipe, que era convidado a deixar o campo de batalha e que respondeu: « Se
está escripto que devo morrer hoje, a morte me apanhará antes que eu alcance um logar seguro, qualquer que
seja a pressa com que me retire.»
O valor militar é mais fácil do que geralmente se cuida,
porque a guerra, vista de perto, é muito menos terrível
do que parece, sendo considerada de longe. Tendes a cabeça ardente e costumes effeminádos ; nada entendeis da

— 161 —

guerra, nem de arte militar; ledes a descripcão poética de
uma batalha e vos imaginais, sob horrorosa s cores, massas
humanas que se entre-chocam com fúria, montões de
homens e cie cavallos agitando-se no meio da fumaça,
das chammas e da metralha, feridas horríveis, membros
dilacerados e esparsos,lagos de sangue, etc...Figurais na
mente o homem arrojando-se contra o homem, combatendo encarniçadamente durante horas, estripando, degolando, decepando cabeças e fazendo uma matança de
heróes de Homero ; contais os golpes, os gritos, os gemidos e os hurrahs ferozes dos vencedores, e ficais intimamente convencido de que vos faltaria a coragem no
campo de batalha.—Pois bem ! supponhamosque fazemos
de vós um soldado, e vos mandamos para a guerra. Ao
primeiro signal de combate, vossa pobre cabeça desvairada enche-se de sinistros pensamentos e de presentimentos funestos; mos, entrementes, o espirito está
distrahido por mil objectos... Lá, ao longe, ouve-se
uma fraca fuzilaria, que de tempos a tempos vem interromper o troar da artilharia. Aqui, muito perto
de vós, ha um inexprimivel tumulto de soldados que
correm a seus postos, de cavalleiros que vão e vem, de
canhões que passam ao trote. Coragem ! não é occasião
de devaneiar; um golle de aguardente, de vinho, de
vinagre, do que tiverdes em vosso cantil; vereis que isso
não vos fará mal.
Emquanto o vosso corpo está em reserva na inacção,
ou avança para entrar em linha, aquellas scenas de batalhas homericas que vossa imaginação se comprouve em
idear quando a guerra só existia nos livros, virão turbarvos a alma inquieta. Nesses momentos, emquanto o
perigo estiver longe, emquanto durar a incerteza, uma
imaginação demasiado ardente é por certo um inimigo
terrível. Entretanto, que differença entre a espectativa
das primeiras horas de uma batalha e o drama de que sois
testemunha e actor ! A imaginação despreoccupada

— 162 —

vos mostrava, no silencio do gabinete, catadupas de homens abalroando-se uns contra os outros, ao som de 100
tambores e de 100 clarins estridentes, aos quaes se misturava a grossa vozeria de não sei quantos canhões vomitando a morte ; e no espaço livre que separa os dois
belligerantes e se transpõe a passo de carga, cadáveres
ensangüentados resupinos e medonhos, feridos revolvendo-se e mordendo a terra em contorsões de dor,
primeiras e tristes victimas da guerra. Agora que vedes ?
Supprimamos as arvores, as casas e os numerosos accidentes do terreno que ordinariamente embaraçam a vista,
tomemos um terreno descoberto e plano e ponde-vos á
testa da colurnno de que fazeis parte. Que vedes ? Quando
muito, o dorso de alguns batalhões espalhados, sobre os
quaes paira uma branca aureola de fumaça ; algumas
baterias que despedem rápidos clarões nos intervallos
dos batalhões, no meio de uma nuvem pardo-escura :
sobre o solo um homem estendido, que parece dormir, e
mais perto de vós um ferido, que acaba de levantar-se
e é carregado por dois ou três camaradas
uma bomba
que arrebenta, depois um batalhão á direita e outro á esquerda. .. Que ouvis ? A crepitaçfio monótona da fuzilaria
eoribombo do canhão, o sibilar de uma bala, talvez
gritos... Julgai agora do que poderieis ver se estivesseis
no centro da columna ! Não vos detenhais em contemplar
os mortos e os feridos ; não percais o vosso tempo em
reflectir. Se sentirdesque as vossas pernas fraqueiam, recorrei ainda uma vez ao cantil. E' um santo que opera
prodígios, sem se fazer muito rogado.
Avançar ! Ao fogo ! Ah ! ides ver as cousas em condições muito diversas. A principio, só avistais pequenas
nuvens e cintas de fumo, á frente e tão longe, que parece
impossível que vossos tiros alcancem tal distancia ; depois, pouco a pouco, a fumaça vos cega, o barulho das
detonações vos ensurdece. Então só pensais em carregar
e atirar.-—Uma cotovellada... E'um homem que cahe?
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Não; é um dos vizinhos que vos diz algumas palavras,
que não entendeis. Que se passou ? Cessais de atirar:
eis o inimigo.— O inimigo... ?—'Lobrigaiscom effeito uma
mancha negra atravez das nuvens de fumaça; sim, é o
inimigo que corre a marche-marche ao vosso encontro;
talvez ouçais os gritos que elle solta e deis um passo á
retaguarda, depois dois, três com vossos camaradas.
Mas é cousa de um instante. Alto ! Fogo ! Não vedes mais
nada. Em seguida vos sentis impellido e arrastado para
a frente e deitais a correr e a gritar como os outros;
vedes o inimigo bater em retirada a passo accelerado,
depois em vossa frente, á direita, á esquerda, clarões e
fumaça, e sois forçado a parar, porque todos param.—
Sabeis o que acabais de fazer? Repellistes um ataque
formidável !...
' A cavallaria ! Depressa, cerrai fileiras ! Depressa ! —
Que tumulto! A cavallaria? Onde está ella? — Quasi a
não enxergais.—Fogo ! Fogo !...—-Olhai, atravez da fumaça, ló, ao longe, um, dois, três cavalleiros... Eil-as
que desapparecem...— Antes que possais fazer ideado
que seja uma carga de cavallaria, os cavallos estarão a
uma milha de distancia. Entretanto um certo calefrio...
Coragem ! Ao assalto ! — O inimigo nos recebe a tiros
de fuzil. Avançar! O inimigo espera. Eil-o; está
perto. Desappareceu ?... Não, espera-vos a pé firme.
Eis a refrega ! N'um instante quatro mil estocadas, quatro
mortos, quarenta feridos e quatrocentos prisioneiros.
O resto em debandada. Avançamos sempre. Estais no
centro daacçSo, em plena refrega, offegante, comprimido.
Que fazeis ahi? Fazeis numero. Onde ides? Não o sabeis.
De tempos em tempos um grito partido da testa da columna corre de boca em boca: «Avançar! Avançar!»
E tratais de correr, imitando os que vos precedem e
levado pelos que vos seguem. Mas de repente, um movimento imprevisto de refluxo vos impelle bruscamente
para a trás, e então gritais como todos os outros: « Alto !
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Alio!» e esta agitação marulhosa acaba por cançar a
vossa paciência. Porém emfim aquella massa humana
arroja-se resolutamente ao meio do fumo. Que formidáveis hurrahs! Fazeis tudo que fazem os que estão em
vossa frente e tropeçais, som desconfiar que acabais de
esbarrar n'um cadáver. Rompeis assim a segunda linha
inimiga, sem ver um inimigo. Que brilhante feito d'armas ! Que triumpho! Vosso batalhão cobrio-se de gloria:
sois um heróe ou pelo menos um soldado bastante valente. Agora, o resto diz respeito às reservas.
Sabeis que a batalha está acabada e que a victoria é
nossa. O inimigo bate em retirada em toda a linha ; a cavallaria vai no seu encalço.
Pois bem! que pensais sobre esta magnificajornada de
oito horas, vós que combatesles durante duas, que talvez apenas vistes 3.000 combatentes, de 300.000 que estavam empenhados na lucta; que estáveis muito afastado do
ponto decisivo, que mesmo não pensastes em nossa cavallaria, que terminou a batalha, que nada sabeis do que se
passou a cem passos ? E deixais de lado os embaraços
resultantes das difflculdades do terreno, das incertezas,
das minúcias do combate, o que faz com que o soldado
veja muitas vezes mais arvores do que inimigos.
Comparai o estranho e confuso espectaculo da refrega
e da fumaça que apreciastes corn os panoramas estratographicos auol d'oiseau, que vosso espirito deleitou-se em
compor: encontrareis entre este espectaculo e as vistas
imaginárias tanta differença quanta existe entre o horizonte de um cume alpino e o do fundo de um valle, entre
um canto da Illiada e uma pagina do relatório prussiano
sobre a guerra de 1870. Que desillusão ! Mas também que
felicidade para vós !
Hn hoje, em tempo de paz, meio de fazer nascer e excitar o valor nos soldados moços ? Os meios não faltam,
quando se os quer e se os sabe empregar. Vou indicar os
que me lembra. Em primeira plana colloco as recom-
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pensas e distincções concedidas em larga escala aos actos
de valor; em segunda, as exhortações dos graduados e a
linguagem ousada dos velhos soldados, que se orgulham
de ter recebido já seu baptismo de fogo.
A isso é preciso juntar a leitura das narrativas militares, leituras destinadas a produzir no espirito dos soldados novos o effeito rnngico que produz n'tim bom cavallo aguerrido o som retumbante dos clarins. Abençoado
seja aquelle que se consagrar a semelhante obro, assaz
digna de tentar um guerreiro ! Depois haverá hymnos
de guerra, manobras bem imaginadas e conduzidas com
vigor, palavras lisonjeiras dirigidas ao soldado que tiver
dado a mais alta prova de audácia e de intrepideznas circumstancias as mais difflceis da vida de guarnição, nos incêndios, nas inundações, tumultos, rixas, etc.; mastambem
palavras e observações reçumadas de profundo desdém,
para aquelles pobres soldados, que a sombra de uma difficuldade ou de um perigo basta para amedrontar, assim
como para aquelles que peccam por excesso de prudência
e que não são mais sensíveis ás injurias. Além disso,
mandar-se-ha que os soldados façam gymnastica arriscada, evitando-se o abuso de precaução que demonstre
medo, não os entibiando com a idéa de perigos que facilmente se podem vencer com audácia e confiança, applaudindo u coragem e ridicularisando a covardia; depois
demonstrar-se-ha que é possível e fácil de executar o que
de ordinário parece difflcil e impossivel. Obrigar-se-os-ha
a escalar rochedos abruptos, atravessar torrentes profundas sobre pequenas vigas oscillantes, etc... — E' fazer, em
plena paz, hecatombes humanas ao deus da guerra !.,.—
Não; convém ser prudente, sern que o soldado desconfie ;
isso, ás vezes, pôde ser difflcil, mas impossível, nunca.
A esgrima é de todos os exercícios de gymnastica o que
pôde ser considerado como o mais particularmente útil
ao fim proposto.
Mas tudo isso não fará que vim covarde se tome um
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soldado valente. Assim, sendo o exercito obrigado a receber os homens que lhe envia o paiz, com a condição de
possuírem uma boa conformação physica, de serem sSos
e isentos de doenças secretas, quaesquer que sejam suas
qualidades moraes, acho muito razoável que, quando se
fallar ao soldado sobre a conducta que deve adoptar em
presença do inimigo, scientifique-se-lhe terminantemente
que o dever de todos os graduados é tratar com extremado
rigor o soldado que tentar fugir, ou que se esconder, para
subtrahir-se aos perigos do combate, ao que usar de linguagem capaz de provocar o desanimo entre seus camaradas, ou que se recusar peremptoriamente a executar as
ordens de seus superiores. Se, por acaso, um homem que
se tornou culpado de uma infracção ao dever, em circumstancias graves, conseguir, no momento da falta, escapar
á acçSo de seus superiores, lembrar-se-ha ao soldado
que, para este homem e em casos semelhantes, a justiça
militar vingadora dispõe dos soldados de policia, da prisão,
dos conselhos de guerra e da pena de morte infamante.
Dir-se-lhe-ha que não deve contar com a impunidade,
pelo facto de ter sido uma vez concedida a um acto de
covardia, porque a justiça é implacável e está sempre
armada, nSo esquece, não perdoa; porque ao tumulto da
guerra succede depressa a calma regular da paz, e que
nesse caso as vagas agitadas relegam á flor d'agua o que
haviam occultado. A justiça militar tem a vista penetrante, uma memória de ferro , uma vontade inabalável e braços compridos. Poderieis acreditar que ella vos
esqueceu: espera-vos, eis tudo.
Pontualidade no serviço.— Trata-se aqui de tempo e
de modo, isto é, sendo commettido um serviço, da hora
em que se deve começal-o, do tempo a empregar e do
modo como deve ser feito.
Basta lembrar que nos corpos e nos diversos serviços
do exercito convém seguir exactamente a tabeliã de dis-
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tribuição do tempo, marcada pela autoridade. Isto é de
uma necessidade absoluta, em primeiro logar para garantir ao serviço uma marcha regular, depois para habituar o soldado a bem dividir e empregar o seu tempo,
como também para não deixar alterar-se o sentimento do
respeito devido a uma ordem dada. Isto é de uma importância capital para os officiaes sob o ponto de vista da
educação, visto como contribue para lhes tornar familiares
os cálculos de tempo e de distancia, que são a alma das
operações militares.
Ao soar a hora fixada para uma operação qualquer,
todos os homens indicados a nella tomar parte devem
achar-se rio logar d'ante-mão designado, com o uniforme
obrigatório, segundo as ordens recebidas ou os usos admittidos, quero dizer, com o uniforme que comporta a
circumstancia. O mesmo deve acontecer quando o superior
marcar a seu subordinado uma entrevista, quando mandal-o chamar ou enviar-lhe um convite, mesmo nos casos
em que a pontualidade for antes um acto de delicadeza do
que de subordinação. Ninguém ignora que o melhor meio
de poder uma pessoa achar-se á hora fixa n'um logar convencionado, é agir de modo a ahi chegar um pouco antes
da hora ; eis uma recommendação essencial para soldados
novos. Assim, deveis estar no quartel ás 5 horas; mas ás
4 achai-vos a uma milha de distancia, Como sabeis ser-vos
apenas preciso um quarto de hora para fazer o trajecto,
podereis julgar-vos autorizado a não apressar o passo
antes das 4 -f; mas o vosso velho companheiro de passeio
dirá que convém pôr-se a caminho antes das 4 horas afim
de não se expor a chegar tarde. Podereis ter occasião de
retardar-vos no caminho, e a reunião realizar-se alguns
minutos antes da hora, etc.
Principalmente aos offlciaes são dirigidas estas considerações, ao official que não habita no quartel, que
tem .relações na sociedade civil, que, absorvido por
occupações particulares, não se lembra de contar as
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horas. Alguns sabem, por experiência própria, quanto
o estudo é adversário encarniçado desta pontualidade,
de que tratamos.
Quanto ao tempo a empregar n'um determinado serviço, não deve exceder ao que o uso tem demonstrado ser
bastante para o executar. Em grande numero de casos
a rapidez é mais recommendaveldo que o esmero, porquanto a rapidez da execução é mais aproveitável, visto
se conformar melhor com o caracter de vigor próprio das
operações militares. Pretendo fallar aqui tanto das grandes operações do serviço em campanha, em guarnição ou
no quartel, como dos pequenos exercícios rnanuaes do
soldado, e também das lições de escripturaçõo e daarithmetica aos inferiores. Um capitão sôfrego por apresentar no mesmo dia um relatório, que se lhe pede, não se
decidirá facilmente a esperar que o inferior lh'o enlrege
no dia seguinte, pelo prazer de exhibir um primor de
asseio ecalligraphia. Sem duvida não desejará um aborto
nem uma gestação de 10 rnezes. Gonheceis nada mais
insupportavel do que estes eternos pomadístas que fazem
do trabalho deescripta mais insignificante um verdadeiro
cerco de Sebastopol, e que só são igualados pelos astutos
collegiaes que largam a penna e põem-se a olhar porá o
tecto, desde que o professor lhes dá as costas? Seria preciso fazer que, tanto uns como outros, desejassem o pão e
o ar da liberdade tanto quanto os seus superiores exigissem os seus productos calligraphieos. Seria bom que
os minutos fossem contados, no que diz respeito aos trabalhos do simples soldado.
« Quando se tem tempo, não se deve esperar, » Quando
não ha hora fixa para se fazer uma cousa e apenas se
conhece approximativamente a época em que ella deverá ser feita, quanto mais relativamente longo for o
prazo concedido, tanto maior será o desejo de protelar a
tarefa de hora em hora, de dia em dia, até o ultimo momento, e então ter-se-ha pressa em concluir o trabalho
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dextramente, o que significa muitas vezes executal-o mal,
quando com um pouco de previdência se teria podido fazel-o e tornar a fazel-o á vontade e bem, pondo-se em
obra immediatamente. Oofficial inferior, por exemplo, que
dispuzer de três dias para effectuar uma cousa que necessitasse apenas de uma hora, deverá abster-se de esperar a
ultima metade do terceiro dia. Poderia acontecer que não
conseguisse bom resultado da primeira vez, ou que a
cousa exigisse mais tempo do que elle suppunha. Uma
circumstancia imprevista tal vez o impedisse determinal-a
nos prazos fixados, distrahindo-o de um trabalho por
demais retardado. Além disso, o superior, que tem o direito de exigir que a cousa seja feita dentro de determinado prazo, pôde também exigir que este offlcial inferior a
termine naquelle tempo, visto precisar delle para outros
numerosos serviços.
Se, ordenado o trabalho, o offlcial inferior se escusasse,
pretextando occupações que só se tornaram urgentes pelo
facto da demora, o superior teria razão em não ficar satisfeito. Qualquer que seja a tarefa a cumprir, devemos
executal-a o mais cedo possível, desde o momento em
que nos for dada a respectiva ordem. Calculemos o tempo
preciso e dediquemos-lho as primeira s horas de que
possamos dispor. Será sempre melhor trabalhar sem
pressa e com a cabeça repousada duas horas por dia»
durante 15 dias, do que mais tarde fotigar-se com um
trabalho forçado de 24 horas, com o receio da falta
de tempo. Deste modo poderemos trabalhar muito e
sem quasi o sentir e gozaremos da doce satisfação que
causa o prompto cumprimento de um dever no qual não
mais teremos de pensar. « E' uma preoccupaçao de
menos. »
Mas, dirá um guarda-livros, ha cousas absolutamente
impossíveis de fazer antes do fim do mez, do trimestre, do
anno, e que exigem entSo um esforço hercúleo em pouco
tempo,— Responderemos que ha rarissimos casos em
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que não seja possível preparar d'ante-mão e quasi concluir
um trabalho, tendo-se o cuidado de deixar em branco
alguns títulos ou alguns algarismos.
Comece-se logo o trabalho e não se o abandone: quando
chegar o momento critico, é com grande prazer que se
verificará haver já muita cousa feita.
Com este methodo, auxiliado por um pouco de boa
vontade, consagrando-se a cada occupação o tempo
e a hora convenientes, chega-se felizmente a resolver
o seguinte importante problema - - fazer muito em
pouco tempo; o que se resume em empregar utilmente
o seu tempo. A activictade é uma bella virtude civil
e militar.
Sei que os professores levam em consideração as di-.
versas occupações de seus alumnos, em razão de seu
numero e de sua importância relativa, do tempo de que
dispõem, mas eu quizera que os professores não perdessem de vista o dever de exigirem que os trabalhos
sejam executados em dia fixo. Quizera que fossem implacáveis para com os alumnos que, quando chegam com
as mãos vazias, dão como desculpa não terem tido
tempo de fazel-o, e que lhes dirigissem uma admoestação severa, uma reprehensão, se for preciso mesmo algumas palavras de sarcasmo, sem humilhal-os, bem entendido. Desejaria que recompensassem com elogios ou boas
notas os que apresentassem antes da época marcada um
trabalho bem feito, sem por isso se descuidarem das
outras occupações.
Seria salutar instituirem-se prêmios de actividade
como os ha de estudo e saber, o que é menos meritorio
e muitas vezes menos útil ao exercito, e que disso se fizesse
menção sobre as notas particulares dos alumnos. Emfim
eu desejara, e este seria o eixo do systema, que os graduados incumbidos de vigiar os alumnos e os próprios
professores ensinassem como se deve dividir o tempo
entre as diversas occupações, afim de não descuidar-se

de nenhuma dellas, o que vulgarmente se exprime por
estas palavras: dará cada cousa seu quarto de hora.
Quando se presume não ter tempo bastante para
realizar umas tantas cousas, o bom senso aconselha
que se colloquem na primeira plana as da maior importância.
E' uma questão de apreciação, quero dizer, de critério e de protica.
Accrescentarei que entre os militares encarregados
de um trabalho especial, a actividade, unida ao discernimento, é uma qualidade que pôde igualar ao valor e
á subordinação. O homem activo vale mais do que um
homem de tempera ordinária.
O illustre autor do Espirito das instituições militares
recommenda aos chefes de corpos, como um dever que
jamais poderão olvidar, o habituar o soldado a uma vida
tão activa quanto possivel. « A actividade, diz elle, deve
ser para os soldados uma segunda natureza.
« Elles, como a maior parte dos homens, teem uma
tendência natural para a preguiça; é prestar-lhes um
grande serviço combater esta disposição. O repouso e a
ociosidade enfraquecem o corpo e a alma. A saúde, a
energia e o valor moral são os fruclos ordinários de
uma vida de fadiga e de acção.
« Os exercicios militares são os primeiros elementos
desta actividade que recommendo; mas não os
únicos. Antes de tudo convém que o soldado adquira a
instrucção mais completa; conseguido este resultado,
evitar-se-ha absorvel-o nos mil pequenos detalhes do
serviço que já conhece e que em nada mais o instruem. »
Falia em seguida do emprego das tropas nos grandes
trabalhos de utilidade publica e moral; elle próprio o
fez com resultado no seu exercito do Egypto, na Hollanda
e na Dalmacia e termina por estas linhas:
« E quando esses bravos soldados, cuja lembrança me
é tão cara, depunham suas ferramentas de trabalho para
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de novo empunharem as armas, que valor desenvolviam sobre o campo de batalha •! Com que vigor, com que
energia triumphavam das mais longas marchas, das mais
árduas fadigas !»
Deixaremos ao illustre marechal seus trabalhos, que
são conhecidos de todos; mas conservaremos delle, em
corroboração de nossas palavras, a opinião que emitte a
respeito do mérito da actividade militar.
Para fazer muito e depressa não se deve fazer precipitadamente. E' preciso fazer n'um tempo dado, o melhor
possível, o que quer dizer muito bem, quando se tem
tempo. Diz-se habitualmente que depressa G bom são duas
palavras incompatíveis,mas isso depende da interpretação
que se lhes dá, quero dizer, da extensão exagerada que se
attribue á sua significação. Tomando-se para máximo da
rapidez de execução o mínimo de tempo necessário á boa
execução de uma ordem, chegar-se-ha, querendo, áquelle
accordo reputado impossível. Convém reflectir que fazer
depressa não quer dizer fazer com precipitação, que a
rapidez de execução deve conciliar-se com a ordem no
tocante ao serviço, com a exactidão nos trabalhos de
contabilidade. Ora, a ordem é, das qualidades essência es, o melhor auxiliar da rapidez de execução. Tomemos um exemplo. Supponhamos que dois sargenleantes
tenham de retirar dos soldados de sua companhia certos
objectos, os cartuchos. O primeiro, que é desses homens
muito expeditos no trabalho, diz a todos que encontra:
« Depressa,leve os seus cartuchos á reserva e previna
aos camaradas. Depressa! depressa!» E os soldados
precipitam-se tumultuaria mente á porta da reserva e
confusamente lançam seus massos sobre a mesa; depois
é uma procissão de homens que vão chegando um por um
e isso dura mais de um quarto de hora; e os sargentos, os
cabos e até os próprios soldados percorrem o quartel gritando: « A companhia tal tem de levar os cartuchos aosargenteante ! » Durante este tempo o sargenteante conta os
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massos, mas não encontra o numero exacto. Faltam-lhe
4, 8 e 10, tendo aliás subtraindo dasomma total dos cartuchos da companhia a dos homens ausentes do quartel
neste momento. Não é difflcil de comprehender que alguém deixou de trazer os seus. Mas quem?... Entra
nos alojamentos e pergunta: nada de resposta. Pergunta
ao cabo se, por acaso, não ha mais algum homem ausente;
responde-se-lhe pela negativa; os cabos correm de todos
os lados para encontrar seus homens. Finalmente, elle
lembra-se que deve dar conta da operação e verifica que,
por ter querido andar muito depressa, fez tarde e mal.
O outro sargenteante procede de um modo inteiramente
differente, porque ê um homem que faz tudo com a precisão de uma machina. Lembra-se que a companhia está
dividida em pelotões, que cada pelotão tem seu sargento,
e que os sargentos são responsáveis para com elle do
equipamento do soldado. Por isso os chama, transmitteIhes a ordem de reunir immediatamente a companhia por
pelotões nos dormitórios, tendo cada soldado a sua
mochila e a sua patrona, de chamar cada um de seus
homens, sem perda de tempo, um por um, por ordem da
lista, mandando-os collocar os cartuchos em suas camas,
fazer substituir os ausentes pelos cabos e tomar nota dos
que, por qualquer circumstancia, não entregam o numero
certo de cartuchos. Depois, em sua reserva, trata de examinar escrupulosarnente a operação de cada um dos
sargentos, verifica, toma nota e somma. Em pouco mais
de meia hora esto em condições de obter descarga das
munições da companhia. E eil-o satisfeito de si mesmo,
porque conhece que andou depressa e bem.
A respeito deescripturaçSo e desenhos, o asseio é uma
qualidade indispensável; tratando-se de contabilidade,
convém juntar ao asseio uma exactidão mathernatica. A
regularidade do traço, aquella nobre e severa apparencia
militar que dá a um escripto ou desenho o cunho marcial
tão caro ao soldado, não deve ser desprezado, havendo
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tempo. Se se reflectir sobre isso, ver-se-ha que tem também sua importância sob o ponto de vista da disciplina.
O cuidado obrigatório do asseio, da correcçSo do traço, a
observação rigorosa dos modelos regulamentares não
contribuem pouco para inspirar ao soldado o amor da
ordem e o respeito para com os seus superiores. No
bello relatório (fallo aqui apenas do seu mérito artístico),
que o chefe do corpo entrega ao general, vejo a prova de
um sentimento delicado do decoro militar. Ao contrario,
se n'um papel regulamentar descobrimos essas negligencias e irregularidades de fôrma que são desculpaveis
entre particulares, concluiremos, digam o que quizerem,
que superiores e subordinados não se distinguem pelo
esmero e capricho, e medíocre consideração deverá inspirar-nos a sua má educação militar. Não é necessário ser
soldado para comprehender e apreciar isso. O paisano, o
empregado publico, por exemplo, não se cança de admirar uma bonita lettra, traços regulares, linhas correctas,
uma escrupulosa semelhança com o modelo, tudo que
constitue o mérito dos trabalhos de uma boa contabilidade militar. O exercito eleva-se a seus olhos, ao simples
aspecto dessas folhas, e ouvil-o-heis dizer: « Oh ! nesta
profissão tudo se faz com ordem e precisSo, com uma
gravidade magestosa, que quasi já não é de nosso século,
ou pelo menos de nosso paiz. » Tereis conquistado um
admirador de mais para o exercito, do que não flcareis
contrariado, julgo.
Ha pessoas que quasi nunca conseguem fazer um
bom trabalho da primeira vez, e que, por tentativas reiteradas e ensaios infelizes, desperdiçam loucamente tempo
e papel. E' um defeito que se adquire facilmente no collegio, onde os professores mandam começar e recomeçar
um trabalho, até que o alumno o consiga bem feito. Julgo
que só muito sobriamente se deveria usar destes meios.
Eu quizera, ao contrario, que se tratasse de exercitar o
alumno em fazer de uma vez o melhor possível. Para isso
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seria preciso estabelecer como regra invariável que todo
trabalho deve ser concluído, nenhum recomeçado, impedir ao alumno de recomeçar o trabalho que houver mal
principiado e obrigal-o a continuar seu trabalho como se
com elle estivesse satisfeito, banir das classes superiores
o methodo que consiste em passar e repassar a limpo,
conceder a cada tarefa o tempo necessário para que seja
bem acabada, afim de que, sob o pretexto de fazel-a
depressa, o alumno não a estrague.
Ha também muitos que, depois deter começado bem,
continuam como podem e vão de mal a peior, em conseqüência da extensão do trabalho. E'a historia dos 99
centésimos dos deveres dos collegios, dos registros de
ordens, das diárias de corpos, das longas memórias, etc.
Olhai o titulo: que luxo de calligraphia ! A primeira pagina : como está asseiada ! como é correcta a escripta !
Voltai a folha: eis que o caracter da lettra se inclina, se
alonga, se estende pouco a pouco ; as linhas invadem a
margem, as iniciaes saltam da lettra romana á gothica, ou
do itálico ao cursivo ; os signaes orthographicos parecem
loucos arabescos.
Comparai a primeira e a ultima pagina. Ou a cousa
é muito perfeita no começo ou muito ruim no fim. Estes
disparates provêm muitas vezes da falta de tempo complicada com o excesso de cuidado na primordial manipulação do trabalho, porém as mais das vezes da falta
de paciência ou da ausência do gosto apurado que sabe
encontrar a belleza na uniformidade. Uma vez conhecida
a causa do mal, será fácil achar o remédio conveniente,
sem que seja necessário recorrer a medidas severas.
O graduado que quer ser pontual em seu serviço deve
tomar nota de tudo que tem a fazer, das ordens recebidas, do que se passa á sua vista ou chega aos seus
ouvidos e pôde interessar a disciplina, etc. E' por esse
motivo que em alguns exércitos os officiaes inferiores
são obrigados a trazer comsigo um canhenho, em logar
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visível, como fazendo parte integrante de seu uniforme.
Quantas cousas são retardadas ou omittidas, quantas
ordens deixam de ser executadas, quantas faltas ficam
impunes, desde que o graduado, fiando-se em sua memória, poupo-se ao trabalho de lançar de tempo em
tempo um olhar sobre sua carteira, ou de tomar ligeiramente alguma nota !
A exactidão c o asseio raramente andam um sem
o outro.
Um homem pontual é também asseiado. Não me
deterei em demonstrar a importância capital do asseio,
sob o ponto de vista hygienico, nas grandes agglomerações de homens que levam uma vida de fadigas e privações, n'uma communidade das mais estreitas, Todos
sabem com que facilidade se declaram ahi as epidemias
e os espantosos estragos que fazem, e é somente por
meio de cuidados muito particulares de asseio que se
conjura ou pelo menos se attenúa o flagello. Fica-se
admirado quando se lê a historia dos tempos em que
hordas innumeraveis iam correndo através do mundo,
sãos e robustos, levando a morte, é verdade, mas somente na ponta de seus piques. O mundo era então
muito menos civilisado, porém em compensação mais
moço ! Em nossos dias, um grande ajuntamento de
tropas sobre determinado ponto é freqüentemente o
precursor de epidemias.
Apenas indicarei ligeiramente, e somente para lembrança, que a própria reputação do exercito exige os
cuidados de asseio ; isso se comprehende. Um corpo
cujo garbo e vestuário são medíocres, qualquer que sejam
as glorias de que se jacte, inspira o desgosto e a repugnância, como os lansquenetes l e os ré t rés2 de outr'ora.
1
2

Lansquenetes — mercenários alleraães dos século XV e XVI.
Rétrss— cavalleiros mercenários de origem allemã no século XVI.
Not. ao trad.

Além disso, observarei que o asseio é uma parte essencial do culto do uniforme, um dos principaes elementos do espirito militar.— O que é o culto do uniforme? Perguntai-o ao soldado que zomba do soldado
burguez, vestido e armado como elle; perguntai-o ao
veterano que sua sangue e água, só com a idéa de que
os distinctivos que constituem a seus olhos o mérito do
soldado verdadeiramente digno desse nome, e que são a
recompensa de longos e penosos serviços puramente
militares, deverão cahir como o manná sobre um homem
que em sua vida nunca foi soldado ; perguntai-o ao
offlcial, que de boa vontade daria aos empregados militares não combatentes os mais brilhantes uniformes,
desde que tivessem uma cor e um talhe differente do seu.
Para aquelles que sob o traje eventual do soldado sentem-se com torça de manter a honra do uniforme por
todos os meios, que parecem ser o privilegio exclusivo
dos militares, taes prejuízos são absolutamente absurdos;
mas os homens de bom senso dirão que está ao alcance
de qualquer, comtanto que não se seja um imbecil ou um
covarde, trazer altivamente, com desembaraço marcial,
a farda e as armas do soldado, viver no meio delles e
bater-se em duello do manhã e á noite; que tudo isso
pôde ser considerado como uma prova de aptidão para o
serviço militar, sem constituir o verdadeiro soldado.—
Um alferes procurara alhures evitar um empregado publico revestido de uniforme de capitão, afim de não ser
obrigado a fazer-lhe a continência.
Fizeste mal, dizia-lhe um de seus amigos. E' preferível
comprimentar, a elle, do que a um chronico.
— Vesti-o com uma toga de magistrado, respondeu
o offlcial, que o saudarei até o chão.
Mas a disciplina militar exige alguma cousa mais do
que o simples asseio, como o entende a maior parte dos
homens; ella demanda um cuidado, uma precisão, uma
corrécção escrupulosa. Todos os graduados, do primeiro
E. M. S.
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ao ultimo, devem velar sobre os menores detalhes do
asseio do quartel, dos acampamentos, das camas, dos
homens. O general occupa-se do modo de afivelar uma
correia, como de uma operação estratégica. Castiga-se
severamente o soldado que tem um botão mal pregado;
mas estas minúcias que, consideradas separadamente,
passam por exagerações ridículos, não são mais, tendo
em vista o fim proposto, do que medida de sábia previdência. E'preciso acostumar o soldado a ter cuidado
com os seus objectos, dar-lhe hábitos de ordem e de
asseio, e fazer com que estes hábitos se tornem uma
paixão, uma necessidade. Convém incital-o a nada entregar ao acaso, inspirar-lhe um temor salutar da severidade da lei militar, c compenetral-o bem da idéa de
que seus superiores são vigilantes e perspicazes, afim
de que saiba ser todo o subterfúgio inútil, isto é pouparlhe os castigos graves, punindo simples negligencias. Em
tempo de paz exige-se o mais possível, para ter o que
é necessário na guerra, onde o cuidado do asseio impõese sobremaneira e onde este asseio é mais difflcil de
obter.
Não pretendo dizer que neste assumpto não ha.ja que
receiar os excessos, senão perigosos, pelo menos ridículos. E' o caso de applicar--se o axioma latino: E st
modus in rebus. Qualquer que seja a excellencía do fim
em vista, pode-se na applicação empregar um methodo
defeituoso. Ha quem se lembre de ter visto canos de
espingarda reluzentes como espelho, somente para agradar á vista; por minha parte, sei perfeitamente que vi
canos de fuzil, que se gastaram á força de ser polidos,
inspirar receios muito fundados aos offlciaes, quando
se apresentava occasião de fazer uso delles. Lembrame ter ouvido condemnarem-se os exercícios gymnasticos e as manobras dos campos de instrucção, porque
deterioram um pouco os objectos. Todos os gostos estão
na natureza. Conheço officiaes que preferem o soldado
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bronzeado pelo sol, coberto de suor e de pó, tal como
volta da guerra, ao soldado que se apresenta á revista
com garbo e brilhantismo. Supponhamos um commandante que, sob pretexto de revistas de asseio em horas
marcadas, impede o soldado no quartel por muito tempo,
como si se tratasse de uma revista das mais minuciosas. E' possível crer que este commandante conte possuir
soldados expeditos e amantes de sua profussão ? . . . - —
Supponhamos um capitão que facha os olhos a um acto
de immoralidade ou de insubordinação porque,... porque
o culpado, é um soldado asseiado !... Mas por tal systema se chegaria a recusar o pão ao soldado e a condemnal-o a morrer de fome, para terá satisfação de reservar
um uniforme como vestimenta domingueira. O pobre
diabo no trinque ! emquanto o seu estômago está vazio
e as pernas estão bambas !... preserve Deus o exercito
desta estranha mania do asseio levado ao extremo !
Mais funesto do que o excesso notado, seria fazer do
asseio um simples quadro ülusorio, manto destinado u
encobrir vicios, um vestuário de parada.-^ Olhai como
aquella companhia está linda com seu uniforme dos dias
de festa ! Vede como tudo está limpo e symetricamente
arranjado no quartel! Não nos devemos sorprender.
Espera-se a visita de um superior de posto elevado. Mas
como conheceis perfeitamente o superior e o capitão desta
companhia,ordenai que alguns homens tirem suas sobrecasa.cas. Olhai: este tem uma miserável camisa, que cahe
aos pedaços ; aqueUe não traz ceroulas; outro tem sobre
o corpo uma çrosta negra de sujo. Mandai desmanchar
as camas e esvaziar as mochilas. Admirai! Objectos
sujos e fedorentos, pontas de escovas e pedaços de pentes
immundos, fragmentos de espelhos, trapos, etc.; tudo
isso misturado na mochila ou sob as colchas. Que é feito
daquelle asseio que vos deslumbrou á primeira vista ?
Uma mascara, um verniz, um dourado, que não
passa da epiderme. Dai a isso o nome que vos convier ;
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mas para mim êhypocrisia. O superior olha e passa
porque não veio para uma revista. Mas, se lhe aprouver
deter-se um instante e esmerilharbemas cousas, convencer-se-ha de que os graduados desta companhia,principalmente o capitão, merecem ser reprehendidos não só por
causa de sua incúria e por haverem-no illudido, mas
também por inépcia, porque nSo comprehenderam que
esta negligencia podia ter conseqüências funestas, ou, se
o comprehenderam, não se importaram, por julgar que
mentira tão miserável poderia illudir por muito tempo.
Dir-lhes-ha que, se com tal procedimento maculam o
prestigio do uniforme que teem a honra de trazer, também
fazem-lhe uma injuria grosseira, suppondo-o de vista curta
e tomando-o por um homem que não sabe ou não quer
cumprir os seus deveres. Melhorjseria que lhe apresentassem a companhia tal qual é, immunda e maltrapilha,
e arrostar com dignidade o castigo merecido, do que
tentar evital-o por um mão subterfúgio. Ouço d'aqui
mais de um exclamar ironicamente: « Oh ! que virtude
espartana! Quantas cutiladas contra moinhos de vento !
Por causa de uma escova e de um pente velho... Provocará isso uma epidemia ?... » Que responder?
Esta correcçSo e limpeza meticulosa de que falíamos
não são exigiveis somente quando se trata da pessoa ou
do equipamento do soldado, da ordem e da conservação
das casernas, mas também quando se trata dos archivos
das companhias, de tudo o que concerne a um militar
qualquer. Os graduados devem constantemente dar o
exemplo, de modo que o soldado não possa dizer de
nenhum delles que prega maravilhosamente, mas não
faz o que diz,
Além disso, os graduados devem auxiliar o soldado,
tanto quanto lhe for possível, a conservar perfeitamente
em ordem seus provimentos, tendo bastante cuidado em
que lhe sejam fornecidos promptamente os objectos de
que precisa, em trocar os que não servirem, substituir os
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que perder ou ficarem estragados, agindo de modo que
os objectos sejam de qualidade e fabricação boa, provendo
o soldado de tudo o que for necessário para conservar
limpas suas vestes, seus correames e as partes metallicas
de seu equipamento.
De passagem, direi que considero excellente cousa
vestir o soldado sob medida, em vez de o metter em roupas feitas de pannos grosseiros. Isso contribue para desenvolver o amor-próprio, um dos germens mais preciosos da virtude militar. Em tempo de paz, quando as
tropas, reduzidas a um mínimo de effectivo e divididas
em guarnições onde o serviço é fácil, podem occupar-seá
vontade do fardamento, o capitão não tem que invocar razões de urgência que o impeçam de zelar para que o vestuário novo seja feito sob medida. Esta solicitude provoca no soldado uma espécie de culto por estes detalhes
de que o superior se occupa com tanto cuidado, detalhes
que lisongeam sua ambição, dos quaes elle gosta e que
lhe parecem dignos de particular consideração. Eis como
se desenvolve sem dificuldade o amor ao asseio.
Fallemos de um facto bem conhecido. Sabeis que o
homem, principalmente o homem do povo, tem uma tendência para harmonisar suas maneiras com a sua vestimenta, da qual elle gosta mais ou menos, conforme lhe
dá o ar mais ou menos senhor'U. Vede o guarda-roupa do
artezão: seupaletot está na commoda, sua blusa debaixo
da cama. O próprio soldado não faz o mesmo caso de
sua blusa e de seu capote, não confunde o bello com o
feio, o bom com o máo, o novo com o velho, o limpo
com o sujo. Este escova com prazer esta peça, ligeiramente aquella; um, dobra-a geometricamente, o outro
a trochemoche. Não se sabe que grande valor tem a
seus olhos uma linda fivela, uma luzidia caixa de folha,
uma escova nova, etc. ? Como fica altivo quando isso tudo
lhe pertence! Como inveja os que as possuem ! Chega
a esquecer o décimo mandamento da lei de Deus.
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Quailto á discrição relativa aos negócios internos da
companhia, do corpo ô de todo exercito, bastar-me-ha
dizer que ella é indispensável para entreter o espirito
regimental, para evitar as rivalidades e os ódios entre
diversas tropas, para conservar ao exercito o seu podei1
moral. Tagarelices transportadas da caserna ou do corpo da guarda ás reuniões onde domina o elemento civil,
produzem um effeito deplorável; o mesmo acontece com
eertaá expressões de caracter essencialmente militar, e
que alguns julgam próprias a prestigiar O exercito na
opinião publica ; deplorável, dissemos, porque o burguês
em geral tem um modo de ver inteiramente differente do
do soldado, no que concerne ás cousas da profissão. Referi
fatítosque dêem a medida do espirito que anima a tropa,
os que nos escutarem verão nelles, quem sabe ? actos
reprehensiveis de vexáção ou de orgulho.
E depois, que diríamos de um soldado que se julgasse
com o direito de descobrir aos estrangeiros ás irregularidades, os defeitos, as torpezas que, porventura, haja notado
no corpo a que pertence? O que se diz de Um homem que
se rebaixasse a ponto de vomitar cobras e lagartos sobre
á reputação dos seus.— Estrangeiro, admirais a nossa bella
appàrencia, as nossas manobras ? Lantejoulas ! caro estrangeiro, lahtejoulas ! Vede o que nos falta, não o que
ostentámos a vossos olhos, e sabereis para que lado
pende a balança.— Illustre cidadão, amais o exercito porqde o considerais como uma escola para os filhos do povo.
Eu', quê sòü soldado, posso certificar-vos de que effectivamente ê uma escola, á escola do vicio,— Amotinador
político, a vista de nossas baionetas te faz estremecer.—
Confessar-te-hel que, quando mesmo tivéssemos vontade
de servir-nos dellas, nos faltaria a coragem.— Sim, chegai^-se-hia á èáte ponto. São faltas gravíssimas e dignas
dos mais severos castigos.
ainda terei occasião de voltar á este ássumpto,

Emfim, o próprio cuidado da saúde é uma obrigação
para o soldado. A pátria, o exercito tem o direito de
empregar em seu uso as forças de cada um dos homens
alistados na milícia.
A saúde do soldado é propriedade sua. Por conseqüência, o soldado que descuidar-se de sua saúde, não se conformando com as prescripções de prudência que recorrtmenda o serviço militar ou para satisfazer suas paixões
incorrerá n'uma falta equivalente a uma fraude ou um
roubo. Não venham pois dizer-nos que seja injusto punir,
como se faz em certos corpos, sob pretexto de convalescença forçada, os que contrahiram moléstias por sua
culpa. Aquelle mesmo que o serviço expõe a influencias
perniciosas (como, por exemplo, os soldados que estão de
gltarnição em localidades insalubres) e que desprezam as
precauções as mais indispensáveis, para se preservarem
dellas, faltam a seu dever e merecem uma reprehensão, ás
vezes mesmo um castigo, para exemplo. Outrotanto
diremos do offlcial que, confiando cegamente em seu
vigor pessoal, affronta as influencias mórbidas, como si se
tratasse de inimigos a combater com a espada na mão.
Geralmente, os rapazes desdenham as precauções, aliás
compatíveis com seu estado, por meio das quaes pode-se
evitar uma moléstia, e tem na conta de heroísmo o descuido das prescripções de hygiene indicadas pelos próprios regulamentos militares. Tratam com soberba
indifferença todas as indisposições que sentem, e respondem aos amigos que lhes aconselham o tratamento
que é preciso não dar consistência a sombras ou curvar
a fronte ao menor sopro do vento, e que não querem
começar a ter medo por uma tal miséria. Mas chega
depois o momento em que a ligeira indisposição desprezada torna-se uma moléstia séria, e então não ô só um
dia que se rouba ao serviço, mas semanas e mezes. Por
estas mesmas razões, o desprezo voluntário da vida
poderia ser considerado como uma circumstánciaaggra-
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vante, no caso de uma rixa ou duello, se o facto principal
em si mesmo não constituísse já uma falta bastante grave para merecer severo castigo.
Mas Deus nos defenda do defeito contrario, que é sobremodo grave para o soldado ; tremer ao menor sopro
inopinado, julgar-se um homem morto, porque não tem
o capote para resguardar-se de um aguaceiro, viver
com os olhos fixos sobre o thermometro, sobre o barometro, sobre o hygrometro, etc., e, com a mão no pulso,
metter-se na cama por causa da menor dor de cabeça,
de estômago, ao mais ligeiro cançaço, etc. Vai tanta
distancia entre o pouco caso e os cuidados excessivos,
como entre a audácia e o medo; sendo ainda preferível a
indifferença ao zelo demasiado.
Poderia julgar ter finalisado a minha prelecção sobre os Deveresparticulares do soldado, se não me lembrasse haver uma virtude, que desejaria ver tornar-se a
virtude commum de todos os homens, como o é geralmente dos militares. Fallo da franqueza, ordinariamente
chamada lealdade, em termos de cavallaria. Tem ella
tão grande importância, e constitue de tal sorte uma virtude profissional, já por causa do lustre que faz reflectir
sobre e exercito, já por causa das vantagens que lhe proporciona, quer nos actos da vida intima, quer no trato
social, que me sinto disposto a classifical-a entre os deveres militares. Já tenho muitas vezes a ella me referido,
comprehendendo-a no numero das qualidades principaes
do bom soldado, porquanto entendo não ser possível
dar este titulo ao homem que a não possue. Creio ter dito
bastante para demonstrar não só a excellencia, mas ainda
o uso que delia convém fazer desde que se queira empregal-a como um instrumento de educação e de disciplina.
E, entretanto, visto como esta palavra reappareceu sob o
bico de minha penna, não posso cohibir-me de accrescentar algumas palavras a tudo quanto hei dito, afim de
exprimir mais claramente minhas idéas sobre a questão.
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O soldado deve ser leal nas palavras e nas acções. A
honestidade nos grangeia a estima e a affeição, torna o
exercicio do commandomais fácil e a dependência menos
penosa, estreita os laços da camaradagem, predispõe
para as acções generosas e impede as más, imprime aos
actos da vida militar o cunho particular de vigor que,
segundo os casos, impõe o respeito ou o temor, e muitas
vezes nos evita hesitações e funestas perdas de tempo.
Abstenhamo-nos de deixar fermentar no âmago do coração injustiças soffridas, porque d'ahise geraria o ódio ;
fallemos com franqueza sobre o caso áqüelle que está em
condições de nos fazer justiça. Se pedirem a nossa opinião,
expliquemo-nos sem rebuço, conciliando quanto possível esta franqueza com o respeito; sem duvida não é
cousa lá muito fácil, nem tão difficil como se poderia julgar á primeira vista. Não offendamos a verdade com
nma deferencia mal entendida. A lisonja e o servilismo
suo tão desprezíveis e indignos de um soldado como a
hypocrisia. Confessemos francamente nossos males ; se
não houver meio de dar-lhes prompto remédio, não procuremos occultal-os com mentiras e subterfúgios. Deixemos gritar aquelles que, incapazes de sentimentos
nobres e acções generosas, se desfazem em invectivas
contra os que desejariam reviver no século XIX a virtude de Bayard; mas não receiemos respingar aquelles
que, procedendo como bons soldados, escarnecem da
lealdade cavalheirosa da,s pessoas animadas do fogo
sagrado, sem ver que se rebaixam com isso; prazer de
gosto duvidoso que por muito tempo esteve em voga em
differentes exércitos e que freqüentemente servia de
mascara á inveja.
Vou citar aqui, em apoio de minha opinião, a palavra
autorizada de um soldado philosopho, o coronel de Weiss,
que faltando da lealdade exprirne-se assim:
« Esta antigo, virtude, tida em tão alta estima pelos
bravos cavalleiros das épocas heróicas, procede de um
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sentimento íntimo dá alma honesta que se desvenda sem
receio, de uma alma forte que, nada tendo a exprobrar-se
Mo teme a opinião de outrem. Mas entre nós a energia é
tão languida, a ambição tão impudica, a civilisação tão
circumspecta, que a natufôza é vencida pela arte, e a candura, este precioso característico de uma alma profundamente sincera, tornou-se nociva áqüelle que a possue e
um pfetexto para zombaria. Diariamente substituímos a
simplicidade pelo artificio, usanios da dissimulação em
logar da sinceridade e das graças prepaíadasem logar do
encanto natural da carídura.
« E' difíicil conceber um espectaculo mais curioso do
que o que se offerece aos olhos de um observador hábil,
que vê um homem muito seu conhecido através da mascara, e raramente se engana sobre os moveis secretos de
suas acçOes. Descobre em suas palavras um sentido
inteiramente differente do que deixam perceber, vê suas
acções sob uma apparencia bem diversa daquellâ sob a
qual ellás se manifestam e, si o homem observado surge
lá em cima, elle vai direito para baixo e espera-o na
volta do caminho.
« Gosto, diz Mohtaigne, que entre homens de bem se
falle com toda a franqueza e que as palavras sejam
servas das idéas. Devemos premunir-nos contra as enervaütes seducções do fallar ceremonioso. A nobre sinceridade e mesmo, em certos casos, uma maravilha de
habilidade política, porque ella desorienta o homem
malicioso, o qual tem mais difflculdade em acreditar na
sinceridade, do que o homem sincero e honesto em crer
na inehtirá e na baixeza.
« Quanto mais forte for a alma, menos necessidade
terá de recorrer aos artifícios da linguagem. O bajulador
e o covarde consideram imprudente aquelle que tem a
coragem de dizer francamente o que pensa ; e o seria,
com effeito, se visasse o mesmo alvo que elleâ, ou se o
desejo de elevar-se não estivesse subordinado ao amor
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da justiça e da verdade. Pretendeis que este homem seja
imprudente, porque suas maneiras vos desagradam;
mas quem vos disse que elle procurara agradar-vos?
Quiçá pretendesse cousa melhor ; semeava talvez em
vosso coração germens de equidade ou nelle quizera
depositar o antídoto contra erros perigosos; em fim, não
tinha que fazer de vós e de vossa approvação, e nada
vos pedia.
« Vede o quanto a conversação é ordinariamente desprovida de encantos l Porque? Porque ha poucos homens
que teem a força de pensar por si mesmos e a coragem de
dar livre curso a seus sentimentos. Quasi todos os seus
pensamentos são calcados sobre o mesmo padrão» todas
as suas expressões são marcadas com o mesmo cunho, e
a palavra deixa de exprimir o pensamento, porque nSo
ousam fazer ostentação de seus principids ou de suas
opiniões pessoaes.
« E' ainda miraculoso quê a mania da imitação e o habito de não dar Um passo sem ter um guia, lhes permitiam
conservar uma qualquer opinião. Em relação a muitos
homens, é fácil adivinhar com quem passaram o dia,
porque elles mudam de opinião como de companhia e
acabam por abraçar o parecer daquelle com quem conversaram em ultimo logar> quando mesmo hajam precedentemente combatido esta opinião.
« A sinceridade é própria da força, da bondade e da
grande/a; tem confiança em si mesma* porque não
receia ser desmascarada; é fácil, porque não ha nada
mais natural do que apparecer tal qual se é; é útil
nos negócios, porque inspira confiança e aplaina muitas
difflculdades, que a dissimulação não venceria, expondo
com simplicidade as cousas comoellas são, os obstáculos
que se oppõem á sua realização e as razões que podem
conduzir a uma solução; é eloqüente, porque a verdade
traz comsigo a persuasão; é prompta em seus desígnios,
porque segue a linha recta, emquanto que a dissimulação
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toma caminhos tortuosos, onde se perde. A dissimulação
ê uma arte muito complicada para o homem medíocre
que não sabe empregar a astucia, e uma cousa muito
miserável para o verdadeiro mérito, que delia não tem
necessidade.
« Mas a sinceridade não exclue a prudência. Sem
duvida que é um dever não mentir, mas é também um
dever não prejudicar a si mesmo.
« Convém parar no limite que for inconveniente e temerário transpor, principalmente não se tendo em vista um
fim de utilidade incontestável; de outro modo corre-se
grande risco de fazer como o pintor da fábula, que perdeu
sua clientela á força de querer retratar com toda a fidelidade; e só conseguiu rehavel-a, depois de renunciará
rigorosa semelhança e tomar o partido de pintar retratos
mais bonitos do que os modelos.
« Compete á sinceridade confessar nobremente suas
sem-razões, quando por infelicidade as tenha. Eis uma
passagem relativa ao marechal d'Armantières, recolhida
somente pelo rumor publico, mas que nos parece estar
perfeitamente de accordo com seu caracter violento, rude
e leal: certo dia reunira o regimento para ensinar um
novo meio de desfilarem as tropas. Um official commette
uma falta; o marechal, furioso, vai ao seu encontro e
apostropha-o em termos os mais grosseiros: chegada
a tropa á praça de manobras, o official irritado aproveitou
um momento de descanso para conversar com os seus
camaradas.
« D'Armentières o vê, apêa-se do cavallo e para lá se
dirige; os officiaes querem voltar para seus logares, elle
lhes faz signal para que fiquem, e, voltando-se para o
supradito official, diz-lhe: Estás muito envergonhado
(tinha o habito de tratar por tu), mas não tenho motivos
para o ficar ainda mais, eu que procedi mal ? Se queres,
estou prompto a esquecer o meu posto e conceder-te uma
reparação, mas que ganhadas com isso? Se te der uma

estocada, todo mundo rirá á tua custa; si, ao contrario,
me enfiares o ferro, será em verdade uma grande proeza
para ti vencer um velho esqueleto que custa a pôr uma
perna deante da outra! Faze como eu, sé bom rapaz ;acceita
as minhas escusas e vem jantar em minha casa. » O offlcial,commovido, guardava o silencio, mas uma lagrima
brilhou nas bordas de suas palpebras e respondeu por
clle. »
Longe de nós o pensamento de pretender que este rasgo
de soldado possa ser proposto como um exemplo a seguir.
Considerai que o homem o mais franco não é quem se
gaba de o ser ; que geralmente é precisamente o inverso
que se dá, e que o exercito não está isento desta fraqueza.
Estudai os que, com a inflexão da mais pura candura,
afíirmam haver dito seu recado a algum superior em casos
onde pôde haver coragem para exprimir sua opinião, e
vereis !
Seria, em minha opinião, mais fácil encontrar um
soldado a confessar ter medo, isto é, ser covarde, do que
um homem, por mais pobre de espirito que se supponha,
levando a franqueza até dizer : « sou mentiroso; digo a
verdade quando me convém, sustento o falso quando
houver mais vantagem emfazel-o. » Esta cynica ingenuidade, es tá candura desvergonhada, esta singular coragem,
a encontrareis apenas no caminho que conduz ás galés ;
mas d'ahi não se deve concluir que na muito honesta
sociedade , no meio da qual viveis, cada palavra seja a
expressão da sinceridade.
Terminarei citando a passagem de uma carta do grãoduque Constantino da Rússia ao vice-almirante Wrangel
(7 de dezembro de 1855), relativamente ás mentiras officiaes : « Lançai um olhar sobre as informações e relatórios
annuaes; vereis que foi feito o maior numero de trabalhos possível, que prosperaram todos os ramos de serviço,
que os trabalhos ordenados caminham por toda a parte
93
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com uma promptidão, senão excessiva, pelo menos em
condições de satisfazer a todas as exigências. Mas, se
examinarmos attentamente o estado actual dascousas, se
descermos aos menores detalhes, esclarecidos pela luz da
verdade, se discriminarmos entre os factos e as appareiir
cias, entre o verdadeiro,asemi-verdade ea mentira, raramente chegaremos a um resultado claro e satisfactorio,
porque o bello que se revela na superfície é um véo occultando fealdades hediondas. Não ha logar para a verdade
na nossa phraseologta offlcial. Eüaseacha entronada e
dissimulada em artifícios do estylo, de que nenhum
leitor offlcial está no caso de desembaraçada.... Não
procuro panegryicos no relatório, mas a pura verdade;
antes de tudo, quero encontrar ahi um estudo sincero e
aprofundado, onde sejam igualmente tratados os defeitos
do ramo da administração e os erros que teem sido com*
mettidos. Rejeitarei toda a informação na qual seja obrigado a ler em branco (entre as linhas), isto é, todo escripto
no qual me for preciso procurara verdade nas reticências,
pela impossibilidade de a desembaraçar dos artifícios do
estylo. »
Eis poucas palavras, mas de um grande valor.

XII
Deveres civis

Se é verdade que o bom rei Sesostris teve,ha 2300 annos,
a idéia de crear uma espécie de exercito permanente, sou
de opinião que convém fazer remontar a essa época a celebre máxima de que « o soldado não deve ser um espantalho para o cidadão pacifico. » Julgo muito natural que
esta phrase tenha acudido aos lábios do primeiro pacifico
cidadão que se visse perseguido por algum soldado feroz.
Também deverá ella ter sido repetida milhões de vezes
ora em altas vozes na praça publica, ou muito baixo em
algum recanto ignorado, desde o tempo em que florescia o
corajoso Caio Mario até o dia em que qualquer pôde dizer
abertamente, sem reeeiar ver logo sua casa assaltada :
« Dá-se uma arma ao soldado para queelle a empregue
na defesa dos sagrados interesses que representa a
bandeira a cuja sombra combate, e não para que seja
arbitrário á sua vontade, amedrontando e espancando as
pessoas desarmadas, o que seria um acto de vergonhosa
covardia digno dos mais severos castigos .» Esta moral
encontramol-a hoje nos regulamentos de disciplina militar de todas as nações ; eneontramol-a no âmago de nosso

- l-IQ'}
i-/O .

— 192 —

coração, nos nossos costumes. O mais ignorante soldado
sabe hoje que as armas que traz não lhe pertencem, e que
não tem o direito de servir-se clellas para seu uso pessoal,
excepto no caso de legitima defeso, porque é a primeira
cousa que se ensina ao soldado em todos os exércitos.
Os moralistas militares, {'aliando do modo pelo qual
convém proceder a respeito dos cidadãos, recommendam
ao soldado que só use de boas maneiras, mantenha attitude
digna e reservada. Mas a este propósito, como me é mais
commodo narrar do que philosophar, vou referir uma
conversação, da qual bem podeis suppór que tenha eu
sido a testemunha tácita.
Os interlocutores são :
Um coronel reformado;
Um capitão, de raça nobre e muito pouco soldado ;
Um advogado, daquelles classificados homens do dia,
membro de todas as sociedades propagadoras, beneficentes e de aperfeiçoamento, etc.
A scena passa-se em casa do coronel, uma tarde de
inverno. O capitão e o advogado dissertam entre si, dando a replica a seu amável amigo, depois de terem jantado á sua mesa. A conversação versava sobre os devores
dos militares para com os cidadãos que não pertenciam
ao exercito.
CAPITÃO.— Fazer-se respeitar... e 'L..
ADVOGADO.— E respeitar os outros. O respeito gera
respeito.
CAPITÃO.— Seria isto muito bom, se todos os cidadãos
fossem honestos, bem educados e leaes como vós., Mas
o soldado não sabe fazer destas distincções subtis.
ADVOGADO.— De sorte que, dizeis, elle deve ser mal
encarado para todos...
CAPITÃO.— Não; elle não deve mostrar boa nem má
cara a quem quer que seja.
ADVOGADO.— Mas, meu caro capitão, com os vossos
princípios, nos reconduzireis aos pretorianos, aos janisa-

ros, em plena civilisação, em pleno século XIX, e no centro da douta Itália ! Alem disso, teríamos o serviço
obrigatório e restricto, cousas que estão ern contradiccão com as vossas theorias.
CAPITÃO.—Meu caro advogado, sabeis que nada entendo de palavrões. O soldado...
CORONEL.— Penso que ambos não estão com a rasao...
ADVOGADO.— Esperai; deixai-me fallar: Vós, coronel,
tendes o direito de fallar por ultimo.
CORONEL . — Praza aos céos que eu tenha a felicidade
de conseguir convencel-os !
ADVOGADO.— Dizei-me, capitão, qual é, em vossa opinião, o papel do exercito ?
CAPITÃO.—• Proteger as instituições e a ordem publica. ..
ADVOGADO.— E também os interesses do Estado.
CAPITÃO.— Isto é . . .
ADVOGADO.— O exercito representa a força do Estado,
O Estado é a massa dos cidadãos, ou, para melhor
dizer...
CAPITÃO.— O q u e ? . . .
ADVOGADO.— Esta grande entidade, moral...
CORONEL.— Nada de termos empolados.
ADVOGADO.— Convenho.— (Ao capitão.)— Em resumo, o exercito é também um pouco encarregado da
guarda dos interesses dos cidadãos. Repouso publico,
segurança commercin l, independência do Estado... Não
será isso o interesse de todos em geral e década um dos
cidadãos em particular'? Julgo, pois, que cumprir o seu
dever de máo humor, dordejando olhares furibundos,
tendo a ameaça nos lábios e a mão nos copos da espada,
é, aqui entre nós, commetter uma acção ridícula.
CAPITÃO.-— Phrases ! phrases !
CORONEL.— Exagerais, meu amigo.
ADVOGADO.— Não é assim que o capitão nos pretende

tratar ?
E. M. S.
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CORONEL.— Deus nos defenda !
CAPITÃO. (Ao advogado, com um sorriso.)— A h !
Quereis o soldado irmão !...
ADVOGADO.— Mas comnosco, pessoas polidas, brandas e amigas da ordem, semelhante procedimento seria
extemporâneo. Dariam razão aos que dizem que o exercito permanente é um instrumento de oppressão.
CORONEL . (Com um gesto de impaciência e de desapprovação.)— Ora vamos; não ultrapassemos os limites. .'.
CAPITÃO.— Penso, Sr. advogado, que não nutre taes
sentimentos a respeito do exercito ?...
ADVOGADO.— Certo que não, mas pessoas honestas
poderiam nutril-o, sendo tratadas como conspiradores.
CAPITÃO.— Creio, Sr. advogado, que sois muito optimista.
Fallais da sociedade moderna, como se fosse um modelo de ordem e de tranqüilidade. Julgai-vos ainda na
idade de ouro ! Mas, por favor, apeni do vosso Pegaso e
intromettei-vos no meio da multidão. Que vereis ahi ? Uma
estranha miscellanea de interesses, de crimes, de ódios, de
pretenções, de vícios, de desejos immoderados de todas as
espécies, e fealdades em fermentação que vos farão horror.
ADVOGADO. (Com ironia.) — Muitas, muitas cousas !...
CAPITÃO.— Deixai-me fallar.
ADVOGADO.— O mundo sempre caminhou assim. Esta
fermentação, este amálgama, como vos aprouver chamar,
é a vida da sociedade, nem mais nem menos.
CAPITÃO.— E' por milhares que se contam os inimigos
do chefe do Estado, do governo estabelecido, os inimigos
da ordem, os de vosso repouso e de vosso cofre; n'uma
palavra, os inimigos da sociedade.
ADVOGADO.— Já sei, já sei!... O bem de ou trem
sempre excitou as cobiças, e desde que o homem pôde
raciocinar, houve sempre retrógrados, conservadores e
progressistas. São velhas historias.
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CAPITÃO.— Convenho. Mas, em compensação, deveis
concordar commigo, em que, se até hoje a sociedade
tem triumphado de seus inimigos, em grande parte o
deve aos exércitos permanentes.
ADVOGADO.— Oh ! quanto a isso...
CAPITÃO.— Supprimi esta força compressiva. Que
resta ?
ADVOGADO.— Uma força respeitável, o bom senso publico...
CAPITÃO.— Eis as discórdias intestinas, e as convulsões sanguinolentas, e todo o inferno desencadeado !
ADVOGADO.— Mas disse eu algum dia que o exercito
era inútil ?
CAPITÃO. — Como quereis que o exercito possa desempenhar seu papel de protector da sociedade, se o deixais
exposto ás intrigas dissolventes dos partidos ? Que
desejais fazer de um exercito que não possue o espirito
militar? Um exercito, sem este laço, ó um corpo sem
alma, um cadáver que entra em decomposição. E não
sabeis que só se montem o espirito militar conservando
constantemente a tropa á m5o e afastando-a dos focos
de infecção ?
ADVOGADO .—Não conseguireis persuadir-me que, em
nossa época c em nosso pai/, para fazer de um homem
um bom soldado, seja preciso tornal-o um grosseiro, um
pfetoriano...
CORONEL.— Agora, depois que emittistes as vossas
opiniões, vou fallar por minha vez. Vejamos se, em algumas palavras, posso conseguir pôr-vos de accôrdo...
CAPITÃO.— Ouvi-me, coronel. Um joven alferes segue
seu caminho tranquillamente; um brejeiro, que não merece uma bofetada, um patife, um peralvilho de baixa
esphera acotovela-o com intenção, injuria-o, dirige-lhe
grosserias. Indignado, o official desembainha a espada...
CORONEL. —Contra um homem desarmado! E' vergonhoso...
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CAPITÃO.—- Não para dar-lhe.
CORONEL.—Oh! entendo, entendo... Então, se o cidadão pôde apoderar-se de um cacete, responderá ; e terse-ha, em plena rua, o gracioso espectaculo de um duello
de polichinello entre um offlcial e um valdevinos qualquer.
E' vergonhoso ! é vergonhoso ! Não se é offendido pelo
insulto de um homem que não é nosso igual; ficará
rnais do que pago com um olhar de desprezo. Mas, se o
facto se der em publico, faz-se prender o vagabundo, ou
então toma-se nota do seu nome afim de que não escape
ao castigo merecido.
ADVOGADO.— Mas se este cidadão receber uma roda de
pranchadas ?...
CAPITÃO.— Ninguém lh'as tirará.
CORONEL.—Mas o ofílcial, além da pena em que incorrerá pelo facto de pancadas applicadas a um cidadão,
será punido: 1° por ter feito mão uso da nobre arma que
lhe fora confiada ; 2° por ter produzido escândalo, por ter
dado um exemplo desagradável e fornecido matéria a
fallatorios prejudiciaes á honra, ao uniforme ; 3° por ter
perturbado a paz publica.
ADVOGADO.—Agora, supponhamos que um tenente,
por exemplo, se considera offendido por um cidadão que
é seu igual, e não por um badameco qualquer.
CAPITÃO.— Igual de quem ?
ADVOGADO.— Do official...
CAPITÃO.— Oh ! quando se trata de um gentil-homem,
a cousa simplifica-se muito. Vão dar passeio ao campo.
CORONEL.— Aposto que adivinho o vosso pensamento,
Sr. advogado. Pensais que o duello é um meio de que o
exercito se serve, á sua fantasia, para intimidar.
ADVOGADO.— Ou pelo menos um espantalho...
CORONEL.— E os tribunaes ? E as leis ?...
ADVOGADO.— Sim, sim ; tudo isso é muito bonito ! Mas
se desse na fantasia de urn official considerar como
offensa uma palavra, um gesto, um olhar de um cidadão

que elle julgasse nos casos de receber uma estocada sua,
e que o cidadão, recusando uma tal honra, pretextasse
algum impedimento canonico para evitar um desses agradáveis passeios, os tribunaes e as leis poderiam servir-lhe
de escudo para salvar a pelle, mas não o salvariam dos
insultos e impertinencias de espadachins. Lembrai-vos
daquelle pobre diabo, cuja historia me contastes, que, depois de ter puxado questões com uma dúzia de officiaes,
teve de fugir de sua casa. Vede bem que sou um homem
positivo.
CORONEL.— Mas o facto deu-se n'um paiz onde o exercito era mais forte do que a lei; não é o nosso caso.
Dirigir semelhante exprobração a nosso paiz, seria
calumniar o nosso exercito e o nosso governo. O duello,
meu amigo, é, como sabeis, uma triste herança que as
gerações se transmittem ha centenares de annos, que legaremos a nossos filhos, estes aos seus e assim por deante, até aprazer a Deus que a razão tenha sobre as almas
humanas aquelle império absoluto que nós ambos desejamos. Então os exércitos permanentes se tornarão
mesmo inúteis, e, por conseqüência, não se terá mais a
temer a oppressão militar. Mas, ali! quando tal acontecerá ?
No dia de juízo! Voltemos ao nosso assumpto. O
duello ó uma cousa absolutamente contraria ao espirito do christianismo e da civilisacão, e offende altamente a justiça divina e a humana, tanto quanto ao
bom senso; é uma cousa ridicula, um crime, uma impiedade, tudo o que vos aprouver, mas nem vós, nem
eu, nem todos os homens sérios, pensando como nós,
poderemos, mesmo com o auxilio das leis e dos governos,
extirpal-a da sociedade moderna, em cujas entranhas
está tão profundamente enraizada como o era a escravidão na antigüidade. Notai que na Rússia, na Hespanha, na Inglaterra, na Germania, na America e nas
índias, assim como na França e na Itália, catholicos, lu-
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theranos, calvinistas, anglicanos, presbyteranos, que sei
eu ? exercem o duello a dois passos apenas dos tribunaes, aos qüaes deveriam submetter suas disputas.
ADVOGADO.— Meu caro coronel, aqui neste ponto não
estou mais de accordo comvosco. Creio que !:i fusão das
castas, a mutua dependência dos interesses papticulares,
que tornam cada dia mais necessários a ordem e o
respeito á lei, a moderação dos costumes, em uma palavra, os progressos da civilisação farão insensivelmente desapparecer o duello, como tudo o que ainda
restado feudalismo e da aristocracia.
CORONEL.— Ao menos permitti-me conservar minha
opinião emquanto vejo a tendência para o duello predominar, principalmente entre os gentis-homens, que são
precisamente, quanto a mim, os representantes e os
campeões do systema de brandura ou de enervamento, que está hoje em moda. Quereis supprimir o
duello? Supprimi as paixões no coração humano, ou
então fazei penetrar nelle um sentimento religioso mais
forte do que as paixões. E' este o espirito de vosso systema?
ADVOGADO.— O amor do próximo...
CORONEL.— Bem sei que o prégais, mas sobre o caminho do egoísmo !
ADVOGADO.— Mas, perdão, não é isto uma demonstração. Se não vos conhecesse, meu caro coronel...
CORONEL.— Trataremos novamente desta questão
quando quizerdes.
Supponde agora que o official se dispensa de pedir
reparação de uma offensa, ou então não levanta a luva.
Para todos seria um miserável. Mas, direis, não foi o
medo que o impedio de bater-se, foi um muito louvável
sentimento de respeito á lei. Levou, como era seu dever,
a sua causa aos tribunaes. Vãs palavras ! A opinião
tel-o-ha por covarde; seus subordinados escarnecerão
delle, desdenharão de obedecer-lhe e respeital-o; seus

collegas... Estou persuadido que serieis o primeiro em
aconselhal-o a demittir-se.
ADVOGADO.— De sorte que o castigo será mais grave
para o homem que respeita a lei do que para aquelle
que a calca aos pés. Se se bate, é a prisão; se não se
bate, é a demissão. Emflm, curvo-me: agora resta-me
saber que limites marcais á offensa.
CORONEL.—Peço-vos não navegueis sobre um mar
tempestuoso como este. Não esqueçais que me propuz a
pôr-vos quasi de accordo, mas não completamente, porque
considero a cousa impossível. Demais, no que diz respeito
aos cidadãos, isto é, áquelles que não são militares, é
preciso ver as cousas mais de baixo. Que os officiaes inferiores não se cansem de recommendar aos soldados as
boas maneiras, aluadas a uma altitude digna e correcta,
e que sejam os primeiros a dar o exemplo ; o soldado
achará o meio de fazer-se respeitar, sem dar aos cidadãos
motivo de queixa. Commandei um regimento n'uma época
em que as revistas militares eram muito freqüentes e
attrahiam grande concurrencia. Muitas vezes achei-me
com os meus soldados no meio do povo, da multidão,
em certas circumstancias cuja lembrança me é penosa.
Eu fazia constantemente circular atravez da multidão
soldados que convidavam ao cidadão a não fazer ajuntamentos, afim de evitar o atravancamento, principalmente nos pontos apertados e nas embocaduras das estradas. Com facilidade fazia evacuar o terreno, porque
dava a meus soldados a ordem de proceder com circumspecçSo e methodo, sem elevarem a voz, sem grosserias,
sem brutalidade. E asseguro-vos que a multidão obedecia
a um olhar delles.
ADVOGADO.— Muito bem ; ás mil maravilhas ! Mas já
me tem acontecido ver batalhões abrirem caminho violentamente atravez da multidão, derribando, chocando e pisando tudo queencontravam.E,nestabarafunda,osofflciaes
ficavam furiosos, porque o povo nfio entendia as manobras.
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CAPITÃO.— Mas, coronel, é bom accrescentar que os
vossos soldados eram muito temidos !
CORONEL.— Que quer dizer ? Que eram barulhentos ?
CAPITÃO.— Não digo isso.
CORONEL.—Grosseiros, arrogantes? :
CAPITÃO.— Tão pouco. Eram exellentes camaradas.
Delicados com os paisanos, mas de longe e com certa reserva fria
CORONEL.—Quereis dizer com uma digna reserva.
Eis o que é preciso para se fazer respeitar e para conservar
este espirito de corpo, espirito militar, que, como ainda
lia pouco dizieis, é a alma de um exercito. Era prohibido
aos meus soldados freqüentarem osbotequins,as tavernas,
os cafés, as casas de jogo e osalcouces.No quartel, todavia,
encontravam com que levar vida alegre. A disciplina,
uma troca amigável de bons procedimentos, bons costumes, uma alegria inalterável reinavam nas minhas casernas. O cidadão era respeitado, tratado com doçura, e, o
que é mais importante, auxiliado e soccorrido sem demora, ao menor perigo que o ameaçasse. A caridade, a
mais bella das virtudes, mais bella ainda entre os soldados, era lei no regimento.
Eu via com prazer os meus offlciaes travarem relações
amigáveis com as pessoas da alta classe, e cultival-as
como verdadeiros fidalgos. Ficava orgulhoso;vendo meus
tenentes mostrarem-se com brilho nos passeios, nos theatros, nas festas, no meio da juventude escolhida; e meus
capitães serem alvo, nas reuniões civis de bom tom, da
admiração dos homens os mais sensatos e os mais instruídos. Não vades acreditar que todos os meus offlciaes lá
iam. Oh ! não; e foi isso felicidade, francamente fallando, porque aquelles brilhantes offlciaes que deslumbravam os paisanos tinham um diminulo valor no quartel. Um corpo de offlciaes bem organisado deve ter os
seus homens de parada e os seus homens de accão; ouro
e aço: dois metaes que são ambos de grande valor. Por

minha parte devo dizer que, sempre que umofficialda
segunda [categoria era enviado ao meu regimento,
parecia-me ter recebido um presente precioso. Com effeito,
tive muitos delles que valiam thesouros; homens de
ferro, sahidos da classe dos simples soldados, imbuídos
até á medulla dos ossos do espirito de disciplina, homens
nascidos para a abnegação, para o sacrifício, para os
detalhes e as mil pequenas misérias do serviço interno
das companhias, guardando para si o trabalho e deixando aos outros os beneficies de suas fadigas ; sérios,
pouco conversadores, bastante bruscos, muito ríspidos.
ADVOGADO. — Agora, fallemos um pouco dos offlciaes
de segunda ou terceira categoria.
CAPITÃO.-— Não conheço categorias no corpo dos
offlciaes.
ADVOGADO.— Perdão... Quero fallar de certos jovens
offlciaes, que, com o tempo e modéstia, poderiam conseguir fazer no mundo uma figura conveniente, mas que,
impellidos pelo desejo de tirar proveito das vantagens
que lhes podem proporcionar os seus galões, entram em
scena antes de ter aprendido o seu papel e se introduzem entre as pessoas de boa sociedade, correm de um café a outro, apresentam-se em toda parte, onde ha certeza de
serem vistos, para fazerem fallar de si, para darem-se
ares de gentlemen, passeiando a cavallo pelas ruas, gastando dez vezes mais do que permittem seus magros
vencimentos, jogando, apostando como inglezes, vangloriando-se de suas aventuras, desafiando,, mettendo-se em
orgias estrondosas..., com o fim perfeitamente assentado
de fazer figura. Que dizeis a isso, coronel?
CORONEL.— Não conheço offlciaes desse calibre.
ADVOGADO.—- Está caçoando...
CORONEL . (Com tom severo.) — Digo-vos que os não
conheço. Offlcial algum consentiria que um camarada
servisse de risota aos burguezes.
ADVOGADO,— Mas fallo...
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CAPITÃO. (Iriterrompendo-o.} — Factos, n3oé?Pois
bem ! eu também fallarei de factos, de dois factos : 1° que
um alferes não é um collegial; 2° que não gostais do
exercito.
ADVOGADO.— Não tendes razão, capitão...
CAPITÃO.— Então direi que vosso microscópio vos
serve mal.

plicar, elle julgará que lh'o negais porque os motivos são
inconfessáveis.
Convém lembrar que em nossa época o exercito mudou de aspecto, poderia mesmo dizer de essência, em
poucos annos, tanto se tem elle amalgamado com a sociedade civil. Não se pôde e não se deve mais consideral-o
como uma carreira a parte, vedada ao cidadão, desde
que pelas leis de sorteio e conscripcão, em vigor em quasi
todos os paizes cultos, qualquer cidadão pôde amanhã
fazer parte do exercito.

Poucos instantes depois o advogado retirou-se.
Então o capitão, achando-se em família, médio as palavras.— Perdoai-me, coronel, se tomo a liberdade de
vos fazer uma pergunta. Julgais que seja conveniente
raciocinar e discutir sobre cousas militares com paisanos ?
Comprehendo-vos, respondeu o coronel, rindo-se,
quereís exprobrar-me o ter commettido uma intemperança
de linguagem.
CAPITÃO.—Não digo isso, mas...
CORONEL.—Convém, pois, que eu trate de justificarme a vossos olhos. No exercito deve-se laoar a roupa
suja em família. Lembrai-vos de que modo respondi á
questão que me fora proposta a respeito de certos officiaes. Eis, segundo minha opinião, no que deve consistira
reserva militar para com os paisanos : em dissimular
tudo o que na opinião publica pôde prejudicar a profissão
dos armas, ao exercito, ao corpo a que se pertence, ou
mesmo simplesmente a um camarada. Mas não comprehendo que se recuse ao cidadSo intelligente, observador
e raciocinador, algumas explicações a respeito das cousas
que elles observam e que muitas vezes alteram, interpretando-as a seu modo. Sabeis que os homens de nossa
época são incapazes de resignar-se a ignorar opor que de
uma cousa que lhes affecta os sentidos. Sabeis também
que no exercito cada cousa tem sua razão de ser. Ora, se
voltardes as costas ao cidadão que vai pedir uma explicação sobre um facto que por si só fosse incapaz de ex-

XIII
Da parte de companhia
Na linguagem militar ordinária, a palavra parte,
independente da sua significação genérica de relatório
dos acontecimentos sobrevindos, tem um outro sentido
particular.
Quem estiver ao corrente dos hábitos militares, não
ignora que ha certa hora em que cada commandante
(desde o capitão de companhia ato o general em chefe)
recebe informação official de tudo quanto diz respeito a
seus subordinados, pronuncia-se nas questões que reclamam a intervenção da sua autoridade e dá as necessárias ordens para assegurar o regular funccionamento da
disciplina e dos demais serviços. O conjuncto de factos
levados ao seu conhecimento, o tempo passado em
ouvil-os, o todo da operação, em uma palavra, tem o nome,
de parte.
E' este um excellente uso, tanto para o homem quê
exerce um commando, como para os que estão sob as
suas ordens, e também para os interesses moraes e ma^
teriaes do corpo formado pela união desses elementos.
E' uma conseqüência necessária de uma boa organização
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militar, e complemento indispensável de um systema
hierarchico e disciplinar bem-comprehendido.
Comparemos entre si duas companhias : em uma, a
autoridade do commandante se exerce, nas circumstancias normaes, a horas fixas e regulares, por meio da
parte; na outra, pelo contrario, a disciplina e o serviço
teem um curso irregular, sendo tudo submettido ao capricho da hora e do momento.
O capitão da primeira destas companhias sabe a que
hora virSo trazer ao seu conhecimento todas as occurrencias a ella concernentes, occurrencias reunidas por
categorias e apresentadas de fôrma tal que elle possa
formar a respeito uma idéa exacta ; sabe que terá
tempo e meios de se occupar do assumpto de modo
proveitoso, visto como o seu sargento dispoz as cousas de
modo a poder fornecer-lhe todas as explicações úteis,
e também porque os officiaes e soldados estarão no
quartel, porque as suas ordens chegarão directamente
áquelle que as deve executar ou fazel-as executar, e
cada um dos seus subordinados se manterá nos limites
das suas attribuições.
Fica, portanto, tranquillo, pôde desempenhar as suas
funcções com calma e dignidade, e após ter dado as necessárias providencias, consagrar a outros affazeres o
tempo que lhe sobrar. Faz-se a luz, canalisando-se pela
hierarchia, sobre os negócios que tem a despachar; e é
assim que a acção dos postos inferiores não é estorvada
e que se evitam as recriminações e as queixas.
Este serviço, perfeitamente regulado, esta audiência a
hora fixa, esta recapitulação regular de tudo que é pertinente á companhia no seuconjuncto e nos seus detalhes, este trabalho, que consiste em exprimir de uma vez
todas as particularidades que podem ter qualquer importância sob o ponto de vista da disciplina e da administração, são para o soldado uma séria garantia de que
os seus superiores delle se occupam, que se levará
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em conta os seus bons serviços, assim como as suas
faltas, que se providenciará sobre as suas legitimas necessidades, que ás suas justas reclamações responderse-ha opportuna e categoricamente. Penso que elle
assim contrahirá o habito de reflectir sobre o que lhe
diz respeito.
Vejamos a outra companhia. O capitão assigna todos
os papeis que o sargento lhe apresenta (quando este lh'os
não envia por um simples cabo, um soldado, e ás
vezes pela própria ordenança do capitão), a qualquer
hora, em qualquer logar, na sua casa, no corpo da guarda,
no botequim, etc. Aproveita a occasião para perguntar
o que ha de novo; se lhe respondem afirmativamente,
pede explicações, e, sem deixar o logar, dá instrucções
e ordens sobre o facto. Trata-se de uma falta commettida por algum subordinado ?
Processa a cousa logo, se está no quartel. Mas acontece que o negocio nüo é muito claro, que o accusador não está presente, que faltam as testemunhas e o
accusado. Sahiram a serviço ou a passeio. O capitão
deverá então verificar que o momento foi mal escolhido e que obrou levianamente. Mas, emquanto isto,
o inquérito está pendente. O que não é urgente vai
protellado de hora para hora, de dia para dia, de modo
a não mais se occupar do facto, ou tratar delle diuturnamente em occasião imprópria. Então será preciso
procurar, aqui homens, alü informações e papelorios,
e em virtude deste turnultuario modo de proceder, tudo
se confunde e dá-se um rnáo exemplo. O cabo responde pelo sargento, o sargento dá ordens pelo offlcial;
ás vezes o próprio capitão julga-se obrigado, para evitar perda de tempo, a ir ao quartel em procura de um
simples soldado, chamando-o pelos dormitórios em altas
vozes, 2omo o faria um cabo. E todos os soldados se
levantam, gritam, movem-se, o que produz péssimo
effeito.
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No que concerne á administração, elle passa horas
inteiras no seu gabinete ; mas, se necessita de um
esclarecimento, não tem paciência de esperar pelo
momento propicio; manda chamar logo o homem e
toma apontamentos. Succede muitas vezes que o homem inquirido encolhe os hombros, não comprehende
o que se lhe pergunta, não sabe do que se trata ; e o
capitão manda chamar um offlcial, o íbrriel ou o sargento. Não marca hora para ouvir reclamações de seus
subordinados; de sorte que freqüentemente as esquece,
habituando o soldado a vir avivar-lhe a lembrança, a
correr no seu encalço quando o vô entrando no quartel
ou passeiando nas ruas. A cada instante é posta á margem aautoridade dos inferiores, que se vêem embaraçados
no legitimo exercício de suas attribuições pelas ordens do
capitão, de que não tiveram conhecimento, c que os seus
subordinados lhe lançam em rosto; não sabem até que
ponto dar credito ás ordens que lhe chegam indirectamente; ás vezes não as comprehendem, hesitam sobre
a interpretação provável ou sobre o modo de execução,
e, em todos os casos, queixam-se deste proceder. Tal
desordem produz sobre elles o effeito de urna vertigem
que os arrasta fatalmente á negligencia e ao descontentamento. E o capitão ainda não está tranquillo, receia
não saber tudo e não haver previsto tudo. De repente recorda-se de uma circumstancia que lia pouco lhe escapara ; corre ao quartel para dar ordens, toma diversas providencias e sahe. Ah ! Outrn cousa ! E volta
novamente ao quartel. Creio que este capitão está
julgado.
Mas a parte mão é somente uma operação importante
do commando. Nas mãos de um capitão intelíigente é
um poderoso meio cie educação, um conjuncto, de lições
que elle dá cada dia aos seus subordinados. Os graduados ahi aprendem o modo de tratar oficialmente de
superior a inferior, a distinguir, julgar e formular as
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questões relativas á disciplina, a esclarecer as partes
obscuras ou desnaturadas, a proporcionar o castigo á
falta, a encontrar a solução conveniente para cada caso
particular ; em summa, a praticar a disciplina, a dirigir o
serviço, a exercer o seu duplo papel de chefes e de educadores. O soldado fica formando uma idéa mais nítida
dos seus clcveres e ao mesmo tempo adquire a convicção
(cousa importante )de que tudo é razoável e arrazoado
na disciplina militar ; acostuma-se ás bellas maneiras e
linguagem dos militares bem educados, admira o critério
do seu capitão, o seu espirito pratico e justo, sente augmentar a confiança que nelle depositara e fica tendo
mais estima para os officiaes em geral. Mais de um consegue assim libertar-se da triste mania de tagarellar
inconsideradamente sobre o que fazem os superiores,
porque a parte do capitão lhes ensinou que elle é mais
ignorante do que aquelles dos quaes queria apreciar
os actos.
Confesso froncamenle que houve um tempo em que, se
bem que não ignorássemos o que era uma parte de companhia, não formávamos idéa bastante clara da importância relativa de tal ou qual operação do serviço interno
ordinário, ou pelo menos não lhe comprehendiamos o
valor.
Mas, certo din, ouvi fallnr de um capitão, que, comparando a sua companhia a um cavallo chucro, costumava
dizer que a parte era o seu picadeiro. Esta palavra foi para
mim ojiatlu.v. Então comprehendi que aquella incontestável autoridade, de que os melhores capitães gozavam,
resultava em grande parte do cuidado que tinham em
tornar a parte urna escola de ordem e de disciplina.
Reflectindo sobre o methodo por elles empregado, sou
de opinião, hoje como outr'ora, que se pôde d'alli tirar o
mais útil proveito. Querendo aqui individuar as diversas
operações que constituem a parte, nada vejo melhor do
que copiar o seu methodo.
E. M. S.

íí
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Antes de tudo, convém distinguir o acto da parte das
suas operações preparatórias, operações que teem por fim
reunir os materiaes. Paliarei destas em primeiro logar.
Os assumptos relativos á disciplina, que devem ser
apresentados ao capitão no momento da parte, podem-se
dividir em cinco categorias, a saber:
l. a Homens que, tendo sido castigados, se apresentam
ao capitão para o acto de dependência militar, afim de receberem uma admoestação ou um conselho;
2. a Infracções commettidas desde a ultima parte, ou,
se vêem demais longe, que ainda não foram, por qualquer
motivo, sujeitas á apreciação do capitüo;
3.a Pedido de audiência dos officiaes inferiores, cabos
ou soldados que desejam dar explicações, consultar o
capitão, formular uma queixa ou reclamação;
4. a Apresentação de homens que o capitão precisa interrogar ;
5. u Perguntas dos graduados em relação á questões de
disciplina ou do serviço.
Deixo inteiramente de lado tudo que concorre á administração e á economia da companhia.
A companhia é dividida em pelotões, tendo cada qual
por chefe um official. Os officiaes devem conhecer a fundo
os homens do seu pelotão e por conseqüência é indispensável que sejam prornpta, exacta e minuciosamente informados de tudo que fòrattinente aos seus commaadados.
E', portanto, perfeitamente racional que cada official
apresente ao capitão o relatório do que respeita ao seu pelotão, pertencendo íio mais graduado a relação das occurrencias de toda a companhia. E' regra, comtanto que cada
official se ache no quartel antes da hora da parte, afim de
tomar conhecimento das questões de disciplina, aconselhar ao sargento sobre as explicações a dar, pronunciar-se sobre tudo que estiver dentro dos limites das suas
attribuições. O official de semana deve, além disso, occupar-se com os assumptos relativos ao batalhão.
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Existem duas objecções de grande valor, a saber:
l. a Este systema, que se presta maravilhosamente
ás companhias que contam no effectivo, pelo menos,
100 homens, torna-se uma operação por demais longa e
minuciosa, de utilidade contestável, nos casos em que
as companhias são numericamente fracas, isto é, em
tempos normaes;
2.a Os officiaes subalternos podem ser, e o são freqüentemente, sobrecarregados de outros serviços, principalmente por occasião dos exercícios e instrucções; e por
motivos de ausência, torna-se impossível que os pelotões
da companhia sejam regularmente representados pelos
respectivos offlciaes.
Mas, se o capitão o julgar necessário e opportuno, não
poderá encarregar um official de substituir tal ou tal camarada legitimamente impedido, e, se o caso o exigir, encarregal-o da parte, aliás como excepção ?
Em um corpo cuja vigilância é activa, nada pôde ficar
occulto durante muito tempo. Os ofíiciaes inferiores devem
fazer sua parte, passando pelas vias hierarchicas, com
todos os factos tocantes á disciplina que chegarem ao seu
conhecimento.
Pela manhã, logo depois da alvorada, os sargentos tomam nota das reclamações dos seus homens e das infracções de disciplina ou faltas commettidas. Chega o
tenente.
O sargento A participa-lhe que o soldado B praticou
um acto de insubordinação para com o cabo C, recusando-se a cumprir uma ordem.
O tenente : Qual foi o serviço que recusou ?
O sargento : Limpar a mesa do pelotão.
O tenente : E . . . ?
O sargento : Disse que não estava de fachina.
O tenente : Nada mais disse ?
O sargento : Não senhor.
O tenente : E persiste em não cumprira ordem?
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O sargento : Foi preciso ameaçal-o com castigo diversas vezes; obedeceu resmungado e protestando.
O tenente : Fallou em voz alta e tom insolente ?
O sargento : Não senhor.
O tenente : Quem deu a parte foi o cabo C ?
O sargento : Eu estava presente.
O tenente: Em rigor não existe acto de insubordinação,
porém simples má vontade no cumprimento de uma ordem,
complicado isso com observações inúteis. Que temos mais?
O sargento: O soldado D demorou-se muito em ir ao
banho.
O tenente : Tal não succederia se o cabo se occupasse
mais da sua esquadra. E depois ?
O sargento : O soldado E queixou-se hontem de que
a sua ração era muito pequena. Disse-lhe que era
igual á dos seus camaradas, mas elle atirou com o prato
ao chão, sem dizer palavra.
O tenente : V. estava presente?
O sargento : Sim, a dois passos delle.
O tenente: Bem ; mais o que ?
O sargento: Ha um facto relativo ao soldado F, que
me foi impossível verificar, porque o cabo G estava de
guarda. Diz o cabo que, tendo imposto silencio ao soldado F, que vociferava em termos muito impróprios, este
avançou para elle e o ameaçou com os punhos cerrados.
O tenente : Porque e contra quem vociferava o soldado F. ?
O sargento : Não sei, ú seu veso antigo.
O tenente : Que dizia elle ?
O sargento : Palavras indecentes.
O tenente : Talvez o cabo o houvesse insultado...
O sargento : Oh ! não, é incapaz de o fazer. Apenas
ordenou-lhe que se calasse.
O tenente : Ha testemunhas ?
O sargento : Só uma : o soldado l : os outros homens estavam distantes.

O tenente : Onde se achava o soldado F, quando o
cabo mandou-o calar-se ?
O sargento : No intervallo da sua cama á do cabo G.
O tenente : Com quem fallava elle ?
O sargento : Ignoro-o ; julgo que com o soldado I.
O tenente : Acha possível que o cabo G não morra de
amores pelo soldado F ?
O sargento : Não tenho razões para pensar que o
aborreça.
O tenente : Quero ver o cabo G e os soldados B, D, E,
F, I.
O sargento vae chamal-os, fal-os esperar á porta
e introduz o soldado B.
O tenente (a B) : V. demorou-se em cumprir uma
ordem do seu cabo; depois comprio-a de má vontade
e resmungando.
B: Sim, meu tenente, porque não me cabia o serviço...
O tenente : Cabia, sim, visto que o cabo lh'o ordenara.
E' introduzido o soldado D.
O tenente : Por que se demorou tanto em ir ao banho?
D : Não ouvi o toque de alvorada e levantei-me um
pouco tarde.
O tenente : Mas o cabo não o despertou ?
D: Não, senhor.
O tenente : Um bom soldado como V. não deve ser
preguiçoso. Espero que isso não se repita. Desta vez, em
consideração á sua boa conducta, poupo-lhe o desgosto de
receber uma reprimenda do capitão. Pôde ir.
Entra o soldado E.
O tenente : V. queixou-se de que sua ração ara pequena.
E: O meu prato não estava pela metade.
O tenente: O seu sargento não é da mesma opinião.
E: Ah !... porque,..
O tenente: V. atirou o prato ao chão.
E: Foi sem o querer...
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O tenente (lanço um olhar ao sargento c diz a E):
Atirou-o raivosamente.
E: Não, senhor; elle escorregou-me por entre os
dedos.
O tenente: Basla. Em uni momento de cólera, V.
faltou com o respeito a uni dos seus superiores e deu
ura mão exemplo aos seus camaradas. Agora ainda quer
aggravar a falta com uma mentira. Previno-o de que
deve ser mais sincero quando fallar com o capitão. Pôde
retirar-se.
Chega então o cabo F.
O tenente (ao cabo): Conte-me por miúdo o que se deu
hontem entre V. e o soldado F.
O cabo: Eu estava sentado ern minha cama, escovando
os sapatos, e o soldado F, meu vizinho, achava-se perto.
Como elle pronunciasse palavras indecentes, mandei
que se calasse ; approximou-se de mim e encostou
o punho cerrado em meu nariz, de tal modo que fui
obrigado a repellil-o com as mãos.
O tenente: Tiveram antes alguma altercação?
O cabo: Não, Sr. tenente. Não lhe tinha dito cousa
nenhuma.
O tenente: Com quem e de que fallava elle?
O cabo : Fallava sósinho. Pretendia que lhe haviam
furtado o pão e descompunha a todos em geral.
O tenente: NSo suspeitava de alguém-?
O cabo: Creio que não. A ninguém nomeou.
O tenente: Diga-me cá: V. nunca se apropriou de
algum objecto que pertencesse a este soldado ?
O cabo : Deus me defenda ! creio que todos me toem
por um homem incapaz de...
O tenente: Foi uma simples pergunta. Mas nunca
o injuriou "í Que lhe disse V. ?
O cabo : Disse-lhe somente : Cale-se !.. .e mais nada.
O tenente : E quando elle o ameaçou, que termo empregou ?
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O cabo: Resmoneava entre dentes : Não me calo ; fallareiaté quando quizer... e outras cousas que não percebi.
O tenente : Chegou a offendel-o physicamente ?
O cabo: Oh ! lá isso não ; reduzil-o-hiaa farinha.
O tenente: Injuriou-o ?
O cabo: Não me recordo.
O tenente: Saia e espere. (Salúdo o cabo, o tenente pergunta ao sargento A): Que pensa deste cabo ?
O sargento: E'um tanto despotico e duro para com os
soldados, mas julgo-o incapaz de um furto.
São introduzidos os soldados F ei.
O tenente: Ante-hontem de manhã o soldado F ameaçou o cabo G, que lhe impunha silencio.
F: Perdão...
O tenente: Não, fallará quando o interrogar. I, vocô
estava presente?
I: Sim, meu tenente ; estava ao lado da cama de F.
O tenente: Diga o que sabe.
I: Vi e ouvi alguma cousa ; mas farei respeitosamente
notar que não tenho certeza de ter visto e ouvido tudo.
O tenente: Pois diga somente o que vioe ouvio, mas
respeitando escrupulosamente a verdade, e nada occultando do que chegou ao seu conhecimento. Falle.
I: F notou que lhe tinham furtado um pedaço de pão.
Perguntou-me se tinha sido eu ; sorri-me.. .Sei lá do
seu pão Então F começou a ficar zangado. O cabo....
O tenente: Mas o que dizia F ?
I: Não me lembro, mas não era cousa de importância.
O tenente: Proferio elle alguma obscenidade ?
I: Não senhor.
O tenente: Indirectas e grosserias ?
I: Julgo que não.
O tenente: E o cabo?
I: O cabo disse-lhe sorrindo: Que barulho por causa
de um pedaço de pão ! Quem pensa V. que lhe tirasse ?
F: Elle acrescentou mais alguma cousa.
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O tenente: Cale-se.
I: E' possível que dissesse mais alguma cousa, porém
não a ouvi. O facto ó que K voltou-se de repente para elle
e bradou corn os punhos cerrados : Foi você, foi você
mesmo !
Então o cabo impoz-lhe silencio ; mas F abaixou a voz
e murmurou algumas palavras que não entendi. O cabo
repellio-o com a mSo, gritando : Quem pensa V. que sou
eu, sacripante ? Então eu intervim e o incidente terminou.
O tenente : Não houve vias de faclo ?
I: NSo... Apenas o cabo empurrou-o bruscamente.
O tenente: Mas que disse o cabo quando o mandou calar-se?
I: Não me lembro bem ; creio que apenas gritou : silencio !
O tenente : Mas F ameaçou o cabo com os punhos
cerrados ?
I: Não posso garantir que o ameaçasse.
O tenente: Pense bem. Recorde-se que é obrigado a
dizer a verdade, e só a verdade. Não quero mencional-o
na parte como falsa testemunha.
I: Juro que não vi F levantar os punhos para o ar.
O tenente : Mas nãoouvio tudo o que disse o cabo?
I: Tudo, não. Apenas o que referi.
O tenente (a F): E você ouvio ?
F: Sim, meu tenente.
O tenente : Que tem a dizer ?
F: Em primeiro logar que não mostrei os punhos ao
cabo. Não levantei as mãos.
O tenente : Está bem certo ?
F: Certíssimo. Também não avancei para elle.
O tenente : Que disse o soldado I ?
1: Que tinha caminhado para junto do cabo.
F: Não era preciso, porque estávamos juntinhos.
O tenente : Mas o cabo foi obrigado a repellil-o.
F: Sim, deu-me um safanão. Mas,..

O tenente : Mas V. o ameaçou ?
F: Disse-lhe apenas que fazia bem em mandar calarme, porque melhor que ninguém, sabia quem me tinha
furtado o pão.
O tenente : Por que diz isso ?
F : Ah ! São cousas...
O tenente : Então accusa o cabo de ter subtraindo o
seu pão ?
F: Não o accuso. Estava zangado c dizia o que me
vinha à cabeça.
O tenente : Sabe por que razão o cabo lhe impunha
silencio ?
F : Talvez porque pensasse que eu suspeitava delle.
O tenente : Não, porque V. fallava de modo inconveniente.. .
F : Ah ! é possível. Talvez alguma palavra... Mas,
fiquei tão furioso quando descobri que me tinham tirado
o pão ! Não me lembro mais...
O tenente : lia pouco V. deu a entender que o cabo
dissera mais alguma cousa...
F: Chamou-me de imbecil.
O tenente : (a I) Que diz V. ?
I: Não ouvi tal cousa.
O tenente: E V. disse ao cabo : Foi você, foi você
mesmo ! ?...
F: E' possivel.
O tenente : Mas proferio ou não estas palavras ?
F: Não digo que não. Estava tão zangado !
O tenente : Nada mais tem a accrescentar ?
F: Não, meu tenente. Mas peço que vos recordeis de
que não accusei a ninguém de haver furtado o meu

pão.
Então o tenente despede os dois soldados, depois
chama o cabo G e lhe pergunta :
1.° Se desconfia que o soldado F o havia suspeitado
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de lhe ter subtrahidoo pão. O cabo mio sabe se deve responder sim ou não.
2.° Porque zombou da cólera do soldado F e chamou-o
de imbecil. O cabo reconhece que pronunciou as palavras
referidas pelo soldado I; mas afflrma que se empregara o
epitheto de imbecil, estúpido ou outro semelhante ( d e
que nenhuma lembrança tem ) só queria com isso dizer
que não valia a pena fazer tanto barulho por tão pouco.
3.° Se é exacto que o soldado F o ameaçasse com. os
punhos. O cabo acaba por dizer que F se approximara
delle com os punhos cerrados, mas sem ergueres braços.
Convém em tel-o chamado de sacripante, expressão que
lhe escapou n'um momento de raiva.
Assim concluído o interrogatório, o tenente despede o
sargento A. Ficando a sós com o cabo G, pergunta-lhe :
Estava presente, hontem de manhã, quando o soldado E
deixou cahir o seu prato no chão ?
O cabo : Sim senhor, vi-o fazer. Atirou-o ao chão com
força, porque o sargento não concordou em ser a sua
ração pequena.
Então o tenente despede o cabo e escreve sobre o quaderno das partes :
Soldado B. Demora e má vontade em executar uma
ordem dada pelo cabo G, e observações deslocadas.
Soldado E. Acto desrespeitoso para com o sargento A,
em presença de outros soldados, mas n'um momento de
cólera.
Soldado F. Falta de respeito para com o cabo G, provocada em parte por este e commettida em um instante de
cólera ; um único soldado presente.
Cabo G. E'arbitrário para com os seus subordinados.
Palavras injuriosas. Altitude provocadora. Accusação
exagerada. Pequenos furtos depSo, aos quaes o soldado
não dá importância.
Os que não são familiares com os processos habituaes
da disciplina pensarão que pormenores tão pequeninos
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não valem a pena de ser tratados com tal cuidado ; mas,
para lhes comprehender a importância, bastara reflectir
a que conseqüências se chegará desdenhando essas precauções ou occupando-se dessas minúcias com attenção
menos escrupulosa. Acabar-se-hia considerando como
factos de extrema gravidade certas infraccões que, á reflexão, se reduzem a leve? faltas, e a attribuir importância
secundaria a faltas de que um exame de alguns minutos
demonstraria a seria gravidade. Limitando-se a reprimir
as faltas só pelas apparcncias, sem se dar ao trabalho de
penetrar no âmago das cousas e descobrir a sua verdadeira essência, a causa occulta, o principio, este veneno
que resvala para o coração e o mina surdamente escaparia ú attenção dos que teem por dever combatel-o, e a acção
regular da disciplina se gastaria em palliativos, exactamente como nas enfermidades do corpo humano, onde
quem só trata de combater os symptomas sem remontar
á origem da moléstia afim de a destruir nas suas origens,
não pôde alimentar a esperança de chegar a uma cura
radical. Não se poderia mais fazer questão de disciplina
e de educação moral, pois desdenhar-se-hia assim um
dos meios mais seguros e indispensáveis de o conseguir :
a premeditação facilmente obteria a impunidade ; teriam
livre curso a maldade, a hypocrisia e a mentira. Muitas
faltas dos graduados, particularmente aquellas que exercem a mais funesta influencia sobre o espirito dos subordinados ( como os máos exemplos, as provocações indirectas, etc. ), passariam despercebidas.
Mas, entre aquelles que se renderem ú evidencia destas
reflexões pôde haver alguns que, orientados pelas tradições ordinárias dos corpos, opinem em que se deva
deixar ao capitão o cuidado desses inquéritos, que, segundo o nosso parecer, estão incluidos entre as attribuições do tenente. Mas queiram notar no seguinte :
1.° Que o inquérito relativo á transgressão dos soldados e dos cabos pertence ao tenente, que deve,
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por uma conseqüência natural do seu posto, exercer uma
extensa autoridade sobre as questões de disciplina.,
sem que se deva consideral-o incompetente para
isso;
2.° Que o methodo que expu/emos evita ao capitão
perda de tempo a propósito de questões que o tenente
pôde perfeitamente resolver;
3.° Que o inquérito prévio sobre factos da disciplina,
submettidos á apreciação do capitão por occasião da porte,
lhe forneça os meios de preencher o seu duplo papel de
superior e de juiz com toda a segurança e dignidade ;
4.° Que o capitão não é obrigado a acceitar como evangélicas as asserções do tenente, e pôde, se não confiar no
seu critério e na sua boa vontade, ordenar os contrainqueritos que julgar convenientes.
Além disso, o trabalho a que nos referimos só exigirá
alguns instantes. Os quatro pelotões da companhia
raramente darão tanto que fazer como o da nossa liypothese. Depois, a ordem, o critério, a pratica e este tacto
da disciplina, que o habito desenvolve de dia em dia,
absorverão, tornando-a mais fácil, o tempo desta operação preliminar.
Consignar-se-hão no quaderno de partes as faltas commettidas pelos sargentos. O offlcial deverá, pois, reunir as
mais amplas, mais seguras informações a este respeito,
mas sempre levando em conta o posto do culpado,
repellindo desdenhosamente a delação, evitando acarear
os cabos e soldados com os seus superiores hierarchicos,
desviando as suspeitas que pesam sobre os infractores,
dando aos factos uma interpretação benevolo, procurando
fechar a boca áquelle que sabe e os ouvidos áquelle que
ignora, em summa evitando o escândalo, afim de attenuar, nos limites do possível, o grave prejuízo que a falta
pôde causar á autoridade do graduado. Os necessários confrontos entre os sargentos dos diversos pelotões poderão
ser feitos pelo official mais graduado ou mais antigo.
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Mas poderá o tenente recusar-se a apresentar ao capitão um soldado ou um cabo accusado por um sargento ?
Sim, em rigor, sob o ponto de vista da disciplina, visto
como é elle superior ao sargento. Mas se o sargento insistir respeitosamente, entendo que deve apresentar ao capitão o próprio sargento, para que explique as razões da
sua insistência., reservando-se a fazer intervir o occusado
e notando esta circumstoncia na parte. «Sargento N.—
insiste para que o soldado M, accusado de tal, etc. seja
apresentado. »
Quanto aos pedidos de apresentação ao capitão, dividem-se as opiniões. Alguns, partindo do principio de que
o capitão ó o pai de seus subordinados, querem que elle
ouça todos os soldados que se apresentam por occasitio da
parte, sem que tenham mesmo previamente solicitado
audiência pelos canaes competentes. Outros, pelo contrario, dizem que o soldado não deve apparecer sem que o
capitão o tenha chamado; muitos, porém (e são os mais
numerosos) pensam que o soldado só se deve apresentar
depois de pedir audiência por intermédio dos officiaes inferiores .
O primeiro methodo será incontestavelmente o melhor,
quando se tratar de nações que possuam o sentimento
instinctivo da liberdade e que saibam conciliar a franqueza
das maneiras com as conveniências da sociedade e da
disciplina ; quando se tratar de tropas possuindo o espirito
militar n'um gráo superior, affeiçoadas por longo habito
e poderosas tradições a uma forte disciplina, gozando
aliás de uma liberdade relativo.
O segundo convirá melhor a homens que passaram a
vida sob o jugo da servidão e acostumados á tutela.
Para nós, creio que o terceiro é preferível. O nosso soldado precisa ser chamado á ordem por um regulamento
que lhe recorde a dependência em que vive, que realce a
seus olhos a autoridade dos graduados e o ensine a praticar a disciplina e o decoro militar, dos quaes facilmente
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o desviariam as suas tendências naturaes. Não se deve
também nutrir a pretençSo de lhe pôr uma venda aos
olhos ou de o deixar entregue a si mesmo, porque para
ser homem ás direitas só lhe fnlta um pouco de energia.
Convém fiscalisal-o e servir-lhe de guia, não pela forca,
mas indicando-lhe o caminho, animando-o a andar
com passo seguro e sem se transviar. Para isso julgo
nada haver de melhor do que seguir litteralmente e
sempre os judiciosos regulamentos, deduzidos da própria
constituição da hierarchia militar.
« A existência de um exercito, diz o marechal Marmont,
éuma cousa tão fecunda em surprezos e tão artificial,
que não se poderá desdenhassem perigo, tudo quanto
contribuir para que o soldado contraia hábitos de ordem e
de dependência. Mas o chefe não deve durante um único
momento perder de vista o fim essencial, afim de não
dar importância exagerada aos meios com os quaes quer
attingil-o. »
No caso vertente, existe aliás outra razão decisiva que
não poderíamos calar : é pelo funccionamento regular da
disciplina, funccionamento conforme os princípios da
hierarchia, que a vida moral da companhia pôde progredir com passo certo e igual.
Admittido isso, desçamos aos casos particulares. O
soldado que deseja obter uma audiência do capitão deve
participar sua intenção ao sargento, expondo-lhe ao
mesmo tempo o assumpto sobre que vai chamar a
attençãodo superior, uma parte, um pedido de licença, a
isenção de um serviço, etc,, ou pedido de um conselho
em relação a negócios particulares, ou ainda uma
explicação concernente a facto especial (falta, acção
meritoria, etc.), inclusive uma exposição de factos
ignorados pelo capitão, reclamação sobre o rancho, o
fardamento, a escala do serviço, etc., ou, emíirn, em
certos casos excepcionaes, uma queixa formal contra
certo superior ou contra um indivíduo estranho ao
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exercito ; cousas essas que interessam mais ou menos
á disciplina.
Por que obrigar o soldado a fazer previamente esta
declaração ?
Para que o official encarregado de preparar a parte
possa avaliar o fundamento das reclamações dos soldados
e poupar assim ao capitão uma perda inútil de tempo,
não expondo o soldado a apresentar offlcialmente observações offensivas do respeito, da razão, pedidos inconvenientes e queixos sem fundamento. Já notei que se o
soldado fosse autorizado a se apresentar ao general,
não digo simplesmente ao capitão, pedindo audiência,
também se dirigirá a este superior pelos motivos mais
frivolos, de sorte que somente á força de punições se o faria
sujeitar ás conveniências. Considero, portanto, medida
boa e racional tudo que tender a poupar attritos desagradáveis entre superiores e inferiores. Além do mais,
o meio que indiquei impede a espionagem, a calumnia,
as intrigas, esta sede de vingança que tanto império
exerce no espirito do nosso paiz; em uma palavra, ensina
ao soldado a rectidão e o affeiçôa á lealdade.
Mas o soldado, direis vós, terá certa repugnância em
divulgai'cousas que lhe dizem pessoalmente respeito.
Quando se tratar de interesses delicados puramente
pessoaes, bastará uma indicação geral.
Mas obrigar o soldado a fazer previamente a sua de»claração, não ê impedil-o de se queixar, quando estiver
cheio de boas e legitimas razões?
O exemplo de um soldado agindo ás claras animará o
conscripto tímido. O homem que houver de reclamar,
nisso reílectirá duas ou três vezes; quando se certificar
de que tem razão e que vale a pena chamar a attenção dos
superiores sobre tal ou tal facto, creará coragem e fallará.
Supponhamos que, por discussões futeis ou susceptibilidades exageradas, seja elle obrigado a renunciar ao
direito de reclamar.
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A declaração prévia não aproveitará aos inferiores e
mesmo ao capitão? Esta restricçãono direito de reclamar
não é um grande serviço prestado á educação moral e á
disciplina ? Demais, um capitão que bem conhecer os seus
subordinados ( o que deveria succeder com todos os capitães ), desde que desconfiar que existe entre os inferiores da sua companhia alguns desses Nerosinhos que
inspiram aos seus subalternos alguma cousa mais do
que o respeito achará facilmente occasião de apurar quaes
os sentimentos destes últimos, sem ferir a autoridade
dós primeiros. As recriminações são factos accidentaes
em corporações tão restrictas como uma companhia, onde
a vida em commum é tão completa, onde o mal, por mais
profundo que seja, não escupa ao olhar perspicuo de um
bom observador.
O simples soldado e o official inferior devem saber que
ao tenente compete o direito de aquilatar o fundamento
dos pedidos apresentados pelo primeiro. Portanto o
sargento, reduzido simplesmente a transmittir esses pedidos, não pôde refugar nenhum e ha de submettel-os,
quaesquer que possam ser, ao seu superior immediato.
Mas o homem que não se atrever a dizer franca e respeitosamente ao seu superior que teve intenção de queixar-se delle, poderá bem tentar chegar ao capitão de
modo indirecto, como, por exemplo, allegando precisar
fallar-lhe para negócios particulares. Mal lhe houvera !
O capitão recusaria ouvil-o, e punil-o-hia como mentiroso.
De outro lado, uma accusação ardilosa, mesmo fundamentada, é considerada na classe militar como um acto
deindecorosa covardia.
O tenente examina, cada qual de per si, as licenças que
lhe são pedidas. Faz registrar aquellas sobre as quaes
não tem observações a formular; para as outras, manda
vir á sua presença os reclamantes e lhes pede os convenientes esclarecimentos. Collocada a questão em termos

— 225 —

precisos, decide se deve ou não apresentar a reclamação
na parte. Se sim, não ú forçoso apresentar o soldado
ao capitão, porque em principio o tenente deve-se encarregar de representar o reclamante, e fallar por elle ao
capitão, com o fim de ganhar tempo e não distrahir o
soldado das suas occupações matutinas.
Alguém se queixa da qualidade ou da quantidade da
ração? Esta queixa, reconhecida razoável, será apenas
uma simples observação do tenente ao capitão.
Ha, todavia, freqüentes casos em que o tenentenão
pôde substituir o soldado, sendo urgente que este falle
pessoalmente com o capitão. Então o official indicará
ao soldado o modo de explicar o seu negocio, afim de
que o capitão possa formar a respeito um juízo exacto.
Emfirn, se urn soldado cuja reclamação não fosse
acceita, insistisse em ser apresentado ao capitão, o tenente deveria consignal-o na parte por se ter, depois de
recusa, obstinado em apresentar a reclamação, prevenindo-o de que o capitão o punirá, se não tiver boas razões
para justificar tal insistência.
Os pedidos dos sargentos não são sujeitos ao exame
prévio. O tenente os recebe tá es quaes lhe são apresentados, e não é obrigado a representar o postulante, se
este o não deseja.
Chegou a hora da parte. O capitão está em sua sala,
de pé, descoberto, a espada á cinta, junto de uma mesa,
sobre a qual, entre outros papeis, acha-se um registro
de conducta dos homens da companhia. E' o livro negro
do capitão, no qual todos os dias nota as observações
que fez sobre os caracteres e os precedentes dos seus subordinados, as faltas de que se tornaram culpados, os
castigos que se lhes infligio, em summa, tudo quanto
lhe parecer ter alguma importância sob o ponto de vista
da moral e da disciplina. Cada nome tem a sua pagina e
E. M. S.
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o seu numero de ordem em um índice. O capitão, que
preza enormemente este livro, guarda-o á chave n j uma
gaveta, d'onde só o tira na hora da parte ou quando lhe
pedem esclarecimentos.
Emquauto conversa com os seus officiaes sobre negócios da companhia, o 1° sargento reúne os homens que
deve apresentar, coridul-os á sala e pergunta ao capitão
se está disposto a receber a parte. Se o capitão responde
affirmativamente, chama aquelles que foram punidos,
e lh'os apresenta. O sargento nomêa um por um os
homens presentes; cada qual, á chamada, expõe o castigo que soffreu e a causa por que o puniram, O capitão
deve exigil-o, afim de que o soldado faça uma idéa
exacta da falta commettida e ao mesmo tempo para habitual-oa dizer a verdade. Mas quando a sinceridade descahepara a pouca vergonha, ordena-lhe o decoro por uma
admoestação severa, proferida naquelle tom de voz que
vai ás mais intimas fibras, e acompanhando-a de um olhar
que faz baixar a grimpa ao homem o mais descarado.
Adverte ou aconselha, conforme o caracter do homem a
quem falia, fazendo um appello ao seu amor próprio, ou
ao seu interesse, mas com discricção e delicadeza. Falia
pouco, com simplicidade e dignidade. Eis aqui um
exemplo.
O sargento : (chamando) D. E, soldado.
D. E : — 2 4 horas de prisão. Falta de attenção nos
exercícios.
O capitão : E' uma vergonha para um voluntário.
V. poderia, com o tempo, tornar-se um bom cabo;
mas a nada chegará, distraindo como é. Pense nisso,
porque tanto prejudica ao seu interesse como á sua
reputação.
Um homem de 22 annos que esquece os seus deveres
para ver um passarinho a voar, qual um garoto ! Julgava-o mais ajuizado e mais soldado !
O sargento: M. N, soldado.

M. N: —Passei a noite no xadrez por ter chegado,
ante-hontem, um quarto de hora depois da revista do recolher.
O capitão: Isto lhe não succederia se não fossem as
más companhias que freqüenta. Inda hontem a sua folha
estava limpa. Faça com que nada mais tenha eu de
escrever nella.
O sargento: B. C, soldado.
B. C: Impedido oito dias, por... falta de asseio na
revista.
O capitão: Diga antes: reincidência na falta de asseio.
Você é um dos soldados mais relaxados da companhia,
e eu quero que se torne o mais asseiado e cuidadoso. Ou
se corrige por si, o que lhe será muito honroso, ou eu
encontrarei meios de o corrigir. Mas peco-lhe que não me
obrigue a empregar a força : percebe ?
O sargento : B. S, soldado.
B. S:—15 dias de prisão, por ter dito que o sargento tal
não sabia ler senão soletrando...
O capitão (franzindo os sobr'olhos): Ah ! sim ! ?
B. S: Ou antes, porque um banco cahio emquanto
elle nos lia o regulamento.
O capitão (olhando-o fixamente): Continue.
B. S : Este banco... apenas toquei nelle... sem
querer...
O capitão : Esquece que está na presença do seu capitão ?
Apenas lhe direi que seu pai era um honrado soldado,
modelo de virtude militar e de lealdade. Se elle aqui estivesse, verteria lagrimas de sangue, o pobre velho !
Estes modos de advertir podem se resumir em algumas
linhas : fazer appello aos sentimentos elevados, animar
mesmo depois de uma censura, saber a propósito tocar
na corda sensível.
Concluída esta primeira audiência, o sargento lê a re-
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lação dos novos castigos. Os officlaes dão as explicações
pedidas pelo capitão, o qual de vez em quando consulta o
seu registro de conducta.
Fazem entrar os culpados. O sargento expõe a falta
commettida porcada um, em termos breves e precisos.
Isto tem logar afim de que o soldado saiba como é libellada a sua punição e para que o capitão veja que a exposição é sincera.
Feito isto, o capitão dirige-lhe as perguntas que julga
necessárias para conhecer as verdadeiras causas do facto,
e descobrir a intenção do culpado. Se as suas respostas
concordam com o que disse o sargento, o capitão demoristra-lhe a gravidade da falta commettida, dirige-lhe uma
reprimenda ou intima-o a portar-se melhor para o futuro,
segundo os casos.
Quando a declaração do accusado não se coaduna com
a da accusação, o capitão coteja-as segundo o seu critério
pessoal, tendo o cuidado de não ceder a um movimento
de máo humor, de não chamar o soldado de mentiroso,
nem acareal-o com o accusador ; mas recordando-se do
caracter e da conducta do accusado e do accusador, faz
mentalmente uma rápida comparação entre as duas
versões e procura fixar-se n'uma das hypotheses seguintes :
Ou o caso não foi sufficientemente tirado a limpo, por
incúria, negligencia ou falta de tempo ;
Ou o accusado reservou as suas melhores razões paro
o capitão, e não disse tudo ao tenente ;
Ou a accusação é falsa e injusta, tendo sido influenciada por ódios pessoaes;
Ou então o accusado mente para furtar-se ao castigo e
prejudicar os seus accusadores, ou simplesmente porque
tem o habito de mentir, como succede algumas vezes ;
Ou, por fim, elle capitão comprehendeu mal a cousa*
Lembra então ao soldado que a mentira e a calumnia
aggravam consideravelmente a sua falta; depois pede

novamente explicações, instiga os inferiores, até que
possua os elementos necessários para a pronuncia.
Mas, se a questão exige, para ser esclarecida, mais
amplas informações, deverá suspendel-a provisoriamente,
afim de não retardar o despacho das outras; depois a retomará em consideração, procedendo a um novo inquérito, mas não descansará emquanto a não tirar a limpo,
afim de que os seus subordinados não o possam accusar
de ser bonachão ou injusto. Alguns minutos utilmente
consagrados a um assumpto prestam grande serviço á
disciplina. A certeza de que o inferior quer apurar a verdade e aprofundar a cousa dispõe agradavelmente o soldado á franqueza e ao cumprimento dos seus deveres.
A's vezes o próprio "accusado pede a palavra. Conforme
entender, o capitão lh'a concede ou recusa. Admitíamos
por exemplo, o caso de uma accusaçSo que a priori se
julga mal fundada. O capitão nada diz e passa a outro
assumpto, reservando-se para conversar mais tarde com
o tenente, quando estiverem a sós. Se o accusado procurasse desculpar-se, o capitão lhe imporia silencio, afim
de não ter que censurar o inferior em frente dos seus su~
bordinados. Se, pelo contrario, julgar inútil interrogar um
accusado cuja culpa lhe parecera á primeira vista incontestável, talvez lhe possa deixar fallar, mas recommendando-lhe o ser sincero, no seu próprio interesse.
O capitão n&o deve tolerar as interrupções ; não deve
permittir que fallem sem a sua ordem, que o accusado
corte a palavra ao accusador e ás testemunhas, e viceversa.
Se o accusado fallar com animação, deve ordenar-lhe
que se cale. Regula as contestações entre superior e inferior, dando ao seu interrogatório o tom mais conveniente
para poupar a autoridade dos diversos graduados. Não
prometterá castigos, evitará a emphase, afim de que os
seus subordinados nSo possam rir-se á sua custa quando
lhe voltarem as costas. Não deverá pronunciar palavras
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de ameaças equívocas ou inúteis, como por exemplo: « Eu
o arranjo. Ha de ver a força...» e outras quetaes.
A equidade será o seu principio. Discriminará n'um relance as circumstancias próprias a aggravar ou attenuar
a falta do culpado, e jamais se pronunciará sem levar em
conta a idade, o gráo de intelligencia, o caracter, as disposições de espirito daquelle a quem concerne o facto.
Havendo reincidência, dará á falta a justa importância que ella tem, considerando-a mais grave se for voluntária; só admittirá a premeditação sob provas concludentes. Dará o devido desconto á malícia natural de
todos os homens, sem todavia deixar perceber o motivo
da indulgência, porque tal declaração poderia acoroçoar
os delinqüentes.
Seja, porém, como for, se tiver a firme convicção de
que a transgressão não foi involuntária, deve punir com
toda severidade. Mas o capitão não será um terrorista,
modelado pelas normas da justiça criminal, que exige
para cada falta um castigo. Havia um sargento que costumava dizer, quando explicava o regulamento: « Todo o
soldado que a parte accusa ha de ser castigado. A justiça
militar não conhece a chicana. O culpado é condemnavel e o condemnavel deve ser condemnado.O condemnado deve pagar sua divida e dizer : Obrigado. Eis o
nosso evangelho. »
O nosso capitão pensa diversamente e prefere empregar as reprimendas e as advertências ás punições,
sempre que espera poder corrigir o culpado por aquelles
meios.
— Uma simples censura é um castigo, dizelle, para o
homem de sentimentos, como o é para um bom cavallo
um leve roçar de esporas.
Em occasião própria trataremos mais á larga deste
assumpto.
A's vezes, se bem que raras, uma peraltice do subordinado excita os nervos do capitão e o põe fora dos seus
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eixos. Então impõe silencio ao culpado, nada diz e
passa adeante, protelando conscientemente o seu veredictum, afim de pronuncial-o depois de recuperar a calma.
Quer julgar estando senhor de si, e para tal não
mais é preciso do que desviar durante alguns minutos o
pensamento da dita peraltice.
Com os relapsos, useiros e veseiros nas faltas e nos
castigos, possue um methodo de sua invenção, que em
termos de esgrima denomina : romper. Não os perde
mais de vista, recommenda-os particularmente aos inferiores, anima-os com boas palavras e não perde occasião de os louvar em presença dos camaradas, Procura
despertar-lhes a boa vontade, fingindo crer que já delia
possuem uma dose conveniente ; mas, como os inferiores
podem, por leviandade, estragar involuntariamente a sua
obra, recommenda-lhes que evitem humilhar um soldado com palavras de pouco caso ou excessiva dureza.
Se algum reincide em falta ligeira, recusa recebel-o na
hora da parte, fazendo-lhe sciente que o não quer envergonhar e que nutre a esperança de não mais vel-o no
index das transgressões disciplinares ; ou então, recebendo-o, adverte-o de que por esta vez ainda o não
registrará no seu livro de conducta, se lhe prometter não
reincidir. Ha soldados que se commovem com esta longanimidade e cumprem a sua palavra ; mas também ha
peraltas que delia zombam ; e para esses um castigo
severo tapa a boca e corta o riso.
Os negócios mais graves são reservados para o fim.
Quando se trata de faltas que excedem a alçada disciplinar de um commandante de companhia, o capitão despede os homens j á ouvidos; depois instrue o processo
dos factos de que deve dar conta aos superiores, conformando-se com os usos estabelecidos, o ponto de partida
hypothetico do facto, o interrogatório e a acareação das
testemunhas com o accusado. Então manda que o sargento tome nota do que julga útil ser assignalado, e, no
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caso de uma gravidade excepcional, faz escrever por extenso lodo o interrogatório. Depois, faz voltar o accusado para a prisão.
Vêem em seguida os pedidos e reclamações. O sargento lh'os expõe previamente. Parece-lhe inconveniente
tal pedido ou reclamação ? Recusa recebel-a. Pode-se
dar este facto, apezar da informação favorável dos officiaes, como, por exemplo, quando um soldado quer dar
explicação sobre um caso de que o capitão não quer
ouvir fallar, ou quando pede uma cousa que lhe é impossível conceder, por motivos que os tenentes ignoram .
Aos que são admittidos, o sargento introduz na sala e
cada qual de per si expõe o objecto do seu pedido ou da
sua reclamação.
O capitão ouve, faz perguntas, recorda os antecedentes
de cada um, aconselha, anima, adverte, censura, diz que
sim ou que não, e despede. Com este, entra em pormenores; com aquelle apenas responde affirmativa ou negativamente. Convém guiar-se pelo caracter ou pela conducta
do homem que reclama, ou pela natureza do pedido.
Reserva para o fim os soldados que teem queixas a
formular e que devem ser ouvidos separadamente, em
presença de homens de um posto igual ou superior ao do
homem de quem se queixam, e também deste ultimo. O
capitão começa lembrando ao soldado que elle commetteria uma falta bastante grave se calumniasse o seu superior ou se faltasse ao respeito que lhe deve, ao referir-se
á sua pessoa, niaxime se se provar que a sua queixa não
tem fundamento. lím seguida, depois de lhe perguntar
seriamente se quer arriscar a accusação, sendo afflrmativa
a resposta, e se o capitão tem certeza da sua sem razão,
passa-lhe um foguete, despede-o e castiga-o sem outra
forma de processo; no caso contrario, ordena-lhe que
falle, mas com moderação. Emquanto falia, olha-o do
frente e pesa cada uma de suas palavras.
Não ignora que os inferiores teem uma funesta tendência
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a se queixarem dos superiores, e que os sargentos entendem-se maravilhosamente quando se trata de repellir as
accusações dos seus subordinados, sendo portanto difflcil
joeirar a verdade. E' na altitude e nas palavras do accusado que elle procura a verdade. Interroga-o sem se
apressar, submette as suas affirmações a provas contradictorias e imprevistas, fazendo-o repelir o que já disse e
interrompendo-o a miúdo. Manda-o embora e faz vir o
inculpadOj ao qual interroga, confronta-o com os collegas,
etc.
Fiel ao seu principio, que consiste em proporcionar o
castigo ao grão de sensibilidade do accusado, o capitão
marca uma audiência particular para os inferiores, ou
mesmo soldados, aos quaes uma censura publica seria
muito dolorosa : tal delicadeza lhe é muito proveitosa.
Mas, já que falíamos em audiência particular, convém
dizer como deve agir o capitão no caso em que um homem,
na hora da parte, pede para fallar-lhe em particular.
Aborrecendo especialmente a espionagem e a covardia,
exigirá que o peticionario só lhe falle em assumptos pessoaes, estranhos ao serviço e á disciplina, ameaçando-o
de castigo, se tratar de outra, cousa. Depois lhe indicará a
hora em que dever-se-ha apresentar, sendo habitualmente
depois da parte.
Emfim, depois de haver também despedido os inferiores, de lhes haver dado instrucções relativas ao serviço e á disciplina, dieta a ordem do dia.
Começa pelos elogios, que devem ser curtos e moderados, afim de não abusar deste precioso instrumento de
disciplina, que perde o valor, como todos os outros, quando
não é manejado a propósito, com escrupulosa equidade
e sobriedade. O elogio escripto ó exclusivamente reservado ás bellas e boas acções, aos nobres exemplos
de virtude.
Para elle ter direito não basta haver escrupulosamente cumprido o seu dever.
J Al
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Em seguida tem logar as reprimendas e as punições.
Cada falia ô libellada nos termos sóbrios e precisos da linguagem disciplinar, afim de que não haja equivoco possível. Immediatamente depois, e nos mesmo termos, os
factos sSo inscriptos pelo sargento no registro de punições da companhia.

Chama-se para elle a attenção de um superior que
quer reunir homens de elite?
O inferior pergunta pela sua certidão.
Supponhamos que por um motivo qualquer, por erro
involuntário ou por simples suspeita, este homem seja
posto em julgamento : é preciso mostrar a sua certidão,
tanto ao accusador, como ao juiz, etc.
Torna-se indispensável a precisão rigorosa na exposição das transgressões disciplinares. Muitas vezes são
capituladas com o termo grave de insubordinação pequeninos descuidos, falta de circumspecção na presença de
algum superior por mais esquentado, etc. Pôde ser
acoimado de relaxamento ou negligencia o facto de
estar um soldado de sentinella trocando algumas palavras com um companheiro, e não fazer a continência,
por distracção, a um official que passa á distancia, e
casos análogos.
Também se faz necessária a rigorosa precisão no resumo das qualidades moraes de um subordinado; mas
aqui a questão de estylo é menos importante. O nosso
capitão sabe-o perfeitamente, elle que dá tanta importância ás qualidades moraes do soldado e que conserva
tão ciosamente o seu livro negro.

Eis um specimen dessas ordens:
« Um elogio ao soldado B, por haver soffrido, sem
fazer observação alguma, as conseqüências de uma falta
commettida por seu camarada, falta que lhe foi erroneamente imputada.
« Uma censura publica ao soldado C, que pelos seus
modos ridículos prejudica o seu uniforme e o seu batalhão.
« Se continuar neste máo systema, ficará impedido no
quartel até segunda ordem ».
São infligidos os seguintes castigos:
« Ao soldado D, três dias de impedimento, por ter
pedido com insistência ao sargento do dia dispensa da
revista. A insistência é uma falta de respeito.
« Ao soldado E, tantos dias de prisão ( o numero
será fixado pelo coronel), pelo facto de, havendo involuntariamente sujado a parede do alojamento, ter
deixado que fosse accusado o soldado B. A pena seria
muito maior, se houvesse da sua parte propósito firme
de criminar um innocente, por perversidade intencional. »
Comprehender-se-ha a importância considerável de um
libello claro e preciso, se se reflectir nas conseqüências
que pôde ter, para o futuro de um soldado, a inexacta
exposição de uma falta por elle praticada.
Do registro de punição essas faltas são levadas á
certidão de assentamentos e depois á fé de officio.
Propõe-se-lhe uma recompensa ou uma promoção ?
Pede-se a sua certidão.

Admittindo que o vosso methodo seja bom, elle não
é pratico. São bellas theorias, que se evaporam quando
se as quer realizar.— Provai-o.—Falta-me o tempo...
— Por que ? — Porque os trabalhos da instrucção
tactica e da administração econômica tomam tanto tempo, que pouco resta para outras cousas. — Isto porque,
no vosso entender, administrar a companhia quer dizer: fazer pessoalmente a escripturação e occupar-se
de mil pormenores que são da competência dos offlciaes
superiores.
— E' por isso que as cousas correm bem. Demais, o essencial é que os soldados conheçam bem o seu officio>
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estejam bem uniformisados e de nada precisem. Que
é que os superiores mais apreciam ? O garbo, a precisão dos movimentos, a regularidade da escripturação.
Mas o superior que não tiver tempo nem meios de
estudar o caracter de cada soldado e examinar-lhe a
conducta, reportar-se-ha sem duvida á vossa apreciação e aos vossos cuidados relativamente ao melhoramento moral dos vossos subordinados. Elle não vos
aconselhará que desprezeis a contabilidade para prestar exclusiva attencão á disciplina; mas bem sabeis
que quem almeja um resultado precisa dos meios para
attingil-o.

XIV
Das punições e recompensas
« Uma simples censura é um castigo para o homem
sensível, como o é para o bom cavallo um roçar de esporas. Lastimaria igualmente aquelle que tivesse a extravagante preterição de guiar um asno por meio de
delicadas apalpadellas ou leve pressão sobre a perna, e
aquelle que applicasse o cacete a cavallos de raça. »
Estas palavras do estimavel capitãa o que ha pouco nos
referimos, nós, partidários do senso commum, recommendamol-as á meditação daquelles que persistirem em
acreditar que o melhor meio de exercer a disciplina militar
é empregar em vasta escala o systema das punições.
Que razão allegam ? Apoiam-se sobre a alta autoridade
do grande Frederico da Prússia, nada mais; de Frederico,
o reiphüosoplw, que inventou a disciplina de ferro, a qual
lhe conquistara terras e gloria. Mas sabemos que aquelles
homens estavam atrazados d'um século de nossa ora.
Tenho sob as vistas as Instrucções militares, daquelle
grande capitão, e dellas transcrevo a seguinte passagem:
« Os nossos regimentos são compostos, metade de
homens do paiz, metade de estrangeiros alistados a peso
de ouro.
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« Estes (Deus sabe o que valem f ) não se conservando
entre nós senão pela coacção dos seus engajamentos, só
pensam em ir tratar dos seus negócios na primeira opportunidade. »
Semelhante exercito não se parece com as tropas de>
hoje em dia. Estou persuadido de que se o grande Frederico podesse prever as enormes alterações occorridas
no espaço de um século, não só na composição dos exércitos como nas condições da sociedade européa, e se dictasse um regulamento disciplinar para os netos dos
seus contemporâneos, os nossos antagonistas o veriam
opinar contra as suas theorias. Foi o mesmo Frederico
quem, nas InstrucçOes para a direcção da Academia de
Berlim, ordenou aos prefeitos que fechassem os olhos
sobre « as traquinadas e espertezas dos seus discípulos, »
e que accrescentou: « Só serão severos para o que disser
respeito ao coração, á maldade, ao capricho, e sobretudo
á preguiça e á malandrice; mas não reprimirão a alegria
e o espirito; » e mais adeante: « Convém inspirar aos
alumnos a nobreza d'alma; devem-se-lhe infligir punições
que incitem a ambição, e não que os aviltem; » emflm
recommendava aos próprios prefeitos a prudência e a boa
conducta, porque o exemplo é mais efflcaz que os
discursos.
Qual o fim da punição disciplinar ? Corrigir e conter;
corrigir o homem culpado, infligindo-lhe um chamado
á ordem cuja lembrança o preservará de novas infracções
mais seriamente puniveis; conter os outros pelo exemplo.
Não convém confundir a punição disciplinar com a pena
que se applica ao delicto, porque o castigo pôde não ser,
como a pena, considerado um acto de vingança publica.
Mas o que precede conduz a algumas graves considerações .
Qual é o sentimento que o castigo deve originar ? O
medo, ou antes, o temor, completado pelo epitheto de

salutar. Decahio tanto o homem dos nossos dias, que
seja preciso recorrer ao rnedo como o meio mais próprio a dirigir suas acções? Ha muita gente ( e eu pertenço a este numero) que não segue tal theoria e fôrma
melhor opinião dos seus semelhantes, aos quaes deu
Deus, com um pouco de critério para distinguir o bem
do mal, intelligencia e sentidos mais ou menos poderosos, que com o tempo, a pratica e a educação, transformam-se em egoísmo ou amor-próprio. No temperamento de cada homem ha uma corda sensível pela qual
se o pôde conduzir. Convém procurar esta corda sensível, segural-a, não mais abandonal-a e habilmente fazel-a vibrar. No animal ha quasi sempre o homem, e
no homem o amor-próprio.
Amor-próprio, objectar-me-hão, amor-próprio em semelhantes brutamontes ! Mas pergunto; quantos brutarnontes tendes em vosso batalhão?— Cem. —Pois bem,
comprometto-me a encontrar a fibra do amor-próprio em
noventa, pelo menos. Onde está a faísca na pedra ? Batei-a com o ferro, e esta faísca apparecerá. Como tratais
a esses pobres desherdados da sorte? Pela pressão e
pela oppressão. O vosso systema disciplinar é um laminador. Eis precisamente o que impede que acheis este
amor-próprio, porque o abafais. Tende a mão menos
pesada, deixai que esses pobres rapazes se ergam á altura de homens, que levantem a cabeça....
Nada receieisdelles, se possuirdes critério e energia.
Vejamos esses brutamontes, uns depois de outros. Convencei-vos de que são homens, e nãomachinas. Descei
ao fundo dos seus corações e ahi encontrareis pelo menos
o germen do amor-próprio. Favorecei o desenvolvimento
deste germen. Como cultival-o? Alternativamente pela
caricia, pelo estimulo, pelo esfrolamento da vaidade, pela
offensado orgulho, pelo elogio e pela censura. O homem
é preguiçoso, hesitante, lerdo? Excitai-o freqüentemente.
E' recalcitrante e ocioso? Empurrai-o para a frente.

/* V
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Depois, se descambar para o orgulho, reprimil-o-heis com
pulso firme. Ha, todavia, limites que se não devem transpor, porque melhor será ter nas fileiras um autômato do
que um discursador presumpçoso.
Para um soldado, no qual se conseguir despertar o
brio do amor-próprio, um sorriso do capitão é muitas
vezes uma prova de benevolência de que elle se orgulhará ;
assim como um olhar eqüivalerá a um castigo e fará subirlhe o rubor ás faces. Deste modo o superior poupará ao
subordinado muitas horas de prisão.
Certo gentleman americano comprou um escravo que
era um modelo de obediência. Mal acabava de dar uma
ordem, já ella estava cumprida. Mas o americano estava
convencido de que não ha outro meio para educar o escravo
senão o chicote e, fiel aos seus princípios, quiz empregar
o mesmo processo com o seu novo Tom. «Mas, meu
senhor, dizia o escravo, asseguro-vos que não precisais empregar o chicote para cornmigo; ordenai-me, e
eu farei o possivel para contentar-vos. » Inúteis palavras !
O latego estava sempre em scena. Afinal o negro deitou-se ao chão e disse: « Pôde chicotear-me quanto quizer,
nada mais farei. Se eu fosse outro homem, o vosso chicote me tornaria hypocrita, mentiroso, poltrão e vingativo ; mas prefiro morrera fazer-vos crer que em mim o
medo é mais forte que a boa vontade. Emquanto fui tratado como homem, fiz ornais que pude; ngora que sou
tratado como cão, podeis chicotear-me á vontade. Não
dou mais um passo. »
Todavia não contesto a influencia do castigo material
sobre o amor-próprio, assim como, sob o ponto de vista
do exemplo, penso que elle se impõe como a conseqüência
da vergonha por que passa o paciente. Mas infelizmente
sabemos que este bello pudor que se manifesta á idéa
de um castigo, desvanece-se com o mesmo castigo. O

homem que hontem tremia sentindo a frialdade da algema
no punho, estendará amanhã as duas mãos á cadeia.
« Se o castigo material não corrigir o coração, corrige
a conducta, e é quanto nos basta, » exclamam os terroristas.
Basta f Mas recordai-vos de que o homem se habitua a
tudo, mesmo a apanhar bordoada. Reflecti que quando os
vossos subordinados não conhecerem mais freio e que as
suas costas se tornarem insensiveis ás pancadas, não ha
mais castigos que produzam effeito; não conseguiremos
reprimil-os e as bordoadas apenas lhes causarão uma
emoção na epiderme. Então, certo dia vereis em que pestes
transformastes esses homens, que, tratados de outro
modo, seriam capazes de dar por vós a vida.
Porém é possivel, com um emprego judicioso, tirar
bom partido desses meios, cujo abuso engendra os mais
deploráveis effeitos. Não digo, nem jamais disse que os
castigos materiaes devam ser eliminados do código disciplinar. Depois de concordar com os que protestam contra
o exclusivismo desses meios grosseiros de repressão, junto-me áquelles que os defendem contra os ataques de certos philantropos lamurientos, que talvez hajam trajado o
uniforme de soldado, mas que nunca viveram entre militares .
Sim, admitto as punições materiaes as mais severas
como meio de disciplina, fundando-me no principio de
que « nos desagnisados entre o homem e a disciplina, esta
deve ser sempre vencedora, » ou em outros termos, « o
soldado deve cumprir o seu dever, por bem ou por mal. »
Portanto o castigo material, nos seus extremos rigores,
torna-se a ultima ratio da disciplina.
Faço uma distinccão entre a repressão e o exemplo.
Como meio de repressão, quizera que a punição corporal
só fosse empregada depois de se reconhecer a inefficaciã
dos outros meios, isto é, quando o delinqüente é relapso,
obstinado e incorrigivel.
16
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Gomo exemplo, admitto a omnipotente influencia de um
castigo patente, que dê na vistn de todos. O interesse de
muitos homens compensa largamente o prejuízo causado
a urn só, mesmo que exceda este os limites rigorosamente
justos (1). O prejuízo causado á justiça torna-se um acto
louvável de prudência e de humanidade. Quando, mais
particularmente, se tratar de um facto que compromettendo toda a companhia, pôde ter funestas conseqüências,
ao menor symptorna se lhe applicará um castigo severo.
Em qualquer caso, a circumstancia de ser publica aggrava
consideravelmente urna infracção, leve por natureza. O
interesse da disciplina reclama então um exemplo e sobreleva a quaesquer gêneros de considerações pessoaes.
Reconhecendo a necessidade do castigo, convém agir de
modo que tenha elle toda aefflcacia. Deve ser severo a
ponto de deixar profunda impressão em todo o batalhão.
Um castigo severo vale mais, como exemplo, do que cem
penas leves. E' preferível um castigo de 8 dias do que
8 castigos de um dia, porque com o tempo as punições
embotam a sensibilidade e depravam o coração. Demais,
a severidade não offende, quando está aluada á justiça.
O soldado vê nisso uma prova de vigor moral que o alenta,
visto como, possuindo um espirito vigoroso, sincero e
ardente mantenedor da lei, o superior torna-se o campeão
ousado dos direitos e interesses dos seus subordinados.
O próprio homem castigado sente a necessidade deste
rigor e o respeita.
E' claro que a severidade de pena depende do caracter
e dos hábitos dos que a soffrem. O impedimento no
quartel, por exemplo, é um verdadeiro supplicio para o
soldada que gosta de passeior ou tem família na cidade,
ao passo que não constitue privação para outros que pouco
(1) O autor, que aliás se mostra tão imbuído do espirito christão. parece
esquecer aqui um dos mais conhecidos preceitos do Evangelho.
Not. ao trxd,
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sanem do quartel. Um soldado amigo do descanço e da
ociosidade considerar-se-ha mais punido com um trabalho forçado de duas horas do que com dois dias de
prisão. Durante o verão o xadrez tem até um certo encanto para os preguiçosos.
D'ahi a necessidade de saber escolher o castigo.
Esta escolha exige uma attenção, um tacto, que se não
aprendem. O offlcial saindo das fileiras tem, neste
ponto de vista, grande vantagem sobre o que sahe das
escolas. — Somente neste ponto de vista ?— Não se pôde
responder a esta pergunta de um modo absoluto, porque
devemos admittir que, na maior parte das questões
concernentes á disciplina, o bom senso e o estudo valem
pelo menos tanto quanto a pratica.
Um dos peiores e dos mais perigosos defeitos que
possa ter um superior, é não saber manter um castigo,
depois de comminado com todas as formalidades prescriptas. O offlcial que não tem coragem de conservar-se
inflexível, quando applica uma pena, é um homem que
não comprehende a disciplina militar. Adquire-se o habito de perdoar como o de punir ; e convém notar esta
singularidade, que os mais fáceis em perdoar são também os mais inclinados a punir, sem duvida porque o
castigo, aos seus olhos, não possue aquelle caracter de irrevocabilidade que lhe dá efflcacia. Resulta d'ahi que os
soldados habituam-se a apreciar pelo seu justo valor as
sentenças pronunciadas, não vêm nas punições mais do
que um espantalho próprio a intimidar crianças, e cheios
de confiança na bondade do superior, seguem o caminho
de sualfantasia,sem se inquietarem se é ou não o do dever.
Um general a quem se perguntara por occasiáo de uma
visita que fez a um quartel, se consentiria que em seu
nome fossem perdoados os delinqüentes que soffriam
castigo, respondeu :
« A clemência ô um attributo de Deus e do chefe do
Estado ; tenho o direito de fazer justiça, e não o de per-
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doar. Quem punio este homem ? A disciplina militar, e
perante ella me inclino como um soldado. »
A prisão em commum de 3, 4, 10, 20 soldados, bons
e mãos, de mistura, é castigo efficaz quando se trata de
um rapaz brioso ; mas para o recruta é uma detestável
escola e para os demais soldados, uma farça divertida.
Preferiria que se lhe juntasse a demora de alguns
dias no pagamento do soldo, particularmente para os
soldados que costumam gastal-o em pagodeiras. Porque
não ensaiar este meio de repressão ?
Antes de concluir, vou recordar o que disse o duque de
Kaguza a respeito das punições. De certo que 6 autoridade competente um homem que exerceu gloriosamente
durante longos annos comrnandos superiores, que fez
muitas viagens e estudou as instituições militares de
diversos paizes da Europa.
« A disciplina, disse elle, sempre severa para as faltas
graves, deve comedir-se na applicação dos castigos.
« Nos paizes em que a elevação dos sentimentos, a de.
licadeza dos costumes e a nobreza do caracter fizeram excluir os castigos corporaes, ó particularmente ú opinião
que os castigos se elevem dirigir.
« O exercito francez, em particular, sempre forneceu a
um chefe intelligente numerosas occasiões de tirar partido desta útil autoridade moral. O louvor e a censura
dispensadas opportunamente, a arte de excitar uma nobre emulação satisfizeram a todas as necessidades. As
punições e as recompensas, baseadas sobre a opinião,
teem unu -ousa de maravilhosa, é que são susceptíveis de
matizes infinitos e actuam poderosamente sobre os corações generosos. Jamais um castigo, salvo o caso de flagrante covardia, deve ser infligido com expressão de
desprezo. Tudo que degrada o soldado diminue o valor
do homem. »
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Nos casos gravíssimos que reclamam medidas promptas e rigorosas, uma revolta por exemplo, o ponto capital para a disciplina é que o chefe não abandone por um
instante a calma imperturbável e digna que impõe o
respeito, arma poderosa em taes momentos.
Apresentar-se com ar autoritário, mas sem provocação, ordenar o silencio, chamar os homens mais da nossa
confiança, tentar apaziguar os outros por algumas curtas
palavras isentas de fraqueza, prender os cabeças custe o
que custar; depois, quando os ânimos estiverem menos
excitados, dirigir aos amotinadores censuras ásperas,
enérgicas e mesmo ameaçadoras — eis o que deve fazer
o primeiro offlcial que tiver de abafar uma rebellião.
Gonçalves de Cordova, vendo seus soldados revoltados
avançarem para elle com os piques levantados, desviou a
ponta de uma arma dirigida contra o seu peito, exclamando com voz grave e calma : « Toma sentido Nuno,
olha que me ias ferindo sem querer ! » Os soldados fizeram alto, abaixaram os olhos e guardaram o silencio.
Vou dizer agora algumas palavras sobre as recompensas.
Mas, para resumir essas cousas em algumas palavras,
nada de melhor faço do que citar as palavras de um dos
mais celebres professores da escola militar de França,
M. deRocquancourt, o qual assim se exprimio no § 3°
de sua 23a lição de arte militar :
« A ordem é assegurada pelo temor que inspiram os
castigos e pela esperança das recompensas; mas ha entre
e]lês uma outra differenca considerável. E' que as recompensas podem conduzir o homem ás acçoes sublimes, emquanto que os castigos, impotentes para produzir taes effeitos, nem sempre bastam para conservar
o homem na altura dos seus deveres. Seja como for, é
igualmente necessário servir-se de um e de outro, e só
combinando-os pode-se garantir a segurança e a prosperidade de uma instituição militar.
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« As recompensas, como as penas, devem corresponder ao caracter particular de cada povo, e ser proporc.onaes á natureza e importância dos actos aos
quaes se os applica. Os antigos empregaram na escolha
das recompensas tanto cuidado e justiça, quanta magnificência exhibiam no acto da distribuição daquellas
recompensas. Os modernos conhecem duas espécies de
recompensa: as pecuniárias e os signaes de distincção.
As primeiras convém igualmente a uma sociedade
nova e a uma civilisação adeantada, os segundos a uma
civilisação intermediária, que podemos denominar feudal. Sob um governo bem equilibrado e dotado de uma
boa constituição militar, os defensores da pátria recebem regularmente o que é necessário á sua existência,
segundo o seu posto. Portanto, as recompensas pecuniárias lhes seriam supérfluas, e poderiam ser-lhes funestas. O inverso se dá em relação a uma sociedade
em via de formação, até o dia em que o povo, satisfeito em suas necessidades, põe-se a sonhar com honras
e distincções. A mesma cousa tem logar em relação a
um povo ao qual uma civilisação, que chamaremos
positiva, faz ambicionar com igual ardor as riquezas e
as honras. Esta espécie de civilisação, nascida nos Estados Unidos, espalhou-se por quasi toda a Europa. »
Como conclusão, o autor emitte a opinião de que, em
nossos dias, as distincções honoríficas devem ter por
corollario certas vantagens pecuniárias: honras e pensões. Depois termina assim:
« E1 inútil dissimular que o reino das fitinhas e dos
crachás vai tocando ao seu fim. O que o prova é a
pouca consideração que aquelles signaes distinctivos
despertam, e o ardor febril com que todos correm atraz
da riqueza.
« Auri sacra f ames l Actualmente, a que meios de
emulação se deverá recorrer ? Não é fácil indical-o previamente. Só o tempo poderá responder. »

Voltemos á companhia. Além do elogio de viva voz ou
por escripto, o capitão dispõe das promoções nos postos
inferiores e alguns meios de recompensa que podem produzir certo effeito, quando se os emprega com discernimento e imparcialidade- Por exemplo, pôde recompensar um homem que se faz notar pela exactidão no
cumprimento dos deveres, dispensando-o de trabalhos penosos, de revistas e formaturas, dando-lhe licença de
pernoites, e mesmo um ou outro bilhete para theatros e
diversões. Por occasião de exercícios bem executados
e de fadigas valentemente supportadas, poderá distribuir
vinho e doces aos soldados que mais se fizeram notar.
De onde tirará dinheiro para taes despezas ? Pergun.tai-o áquelle capitão que dava uma libra ao soldado que
melhor havia atirado nos exercícios de tiro ao alvo da
sua companhia.
Mas as pequenas recompensas tiram a maior parte
do seu valor no modo por que são distribuídas. Valorisar as pequenas cousas, eis uma virtude tão bella
quanto útil e rara.

XV
Dos officiaes subalternos e inferiores

Tratando da primeira educação dos recrutas e dos
diversos deveres do soldado, já disse muitas cousas relativas ás attribuições disciplinares dos offlciaes inferiores e das suas relações com os simples soldados, com os
superiores e entre si, de sorte que pouco me resta a
acrescentar.
Primeiramente salientarei o differença capital que
existe entre o mandato do offlcial subalterno e o dos inferiores. Para isso citarei desde já as palavras de um
estimavel offlcial de engenheiros, que dizia aos seus alie r es:
— Imaginai que o capitão é o engenheiro ou o director
de um certo trabalho. Os offlciaes subalternos serão os
ajudantes, os assistentes; os offlciaes inferiores, os
contra-mestres.
O inferior deve, como se diz vulgarmente, acnar-se
atraz do soldado, não para o molestar nem para o aguiIhoar como almocreve, mas para velar sobre a sua conducta, auxilial-o com os seus conselhos, impedil-o de dar
um passo em falso, dar-lhe a pratica do offlcio, e sobrei* l
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tudo, mantel-o na estacada, não deixal-o succumbir á priguiça. Resulta d'ahi, segundo penso, que independentemente da intelligencia e dá moralidade, condições
indispensáveis, as qualidades mais preciosas em um
inferior são: longa pratica, o amor do offlcio, a reflexão,
egualdade de humor, o que não exclue a resolução, a
actividade e ao mesmo tempo o horror da preguiça nos
outros.
Destinado a viver no meio de simples soldados, a ser
para elles o representante desta autoridade despotica que
dirige suas vidas e seus actos, a fazer applicar em todo o
seu rigor os artigos disciplinares e as ordens dos superiores, a servir de traço de união entre a offlcialidade e
a tropa, o official inferior precisa de uma grande firmeza
de caracter e de abnegação. A responsabilidade, por mais
pesada que seja, não o deve amedrontar; o temor de incorrer no desagrado dos seus subordinados não pôde
desvial-o do dever. Muitas vezes o cumprimento de uma
ordem lhe acarreta o ódio dos soldados, mas nem deve
deter-se perante esta consideração, nem entibiar-se em
frente daquelle ódio. Que o affronte resolutamente, sem
desculpar-se com a ordem superior, e sem lhe prestar
maior attenção. O ódio virá expirar-lhe aos pés.
Mas por haver attrahido o descontentamento dos subordinados, segue-se que o inferior cumprio o seu] dever?
Para cumpril-o, é obrigado a incorrer no ódio dos soldados ?
Penso que não. A firmeza, a seriedade, o laconismo e
as outras qualidades quepermittem a um graduado obter
o que quer dos soldados, não excluem as boas razões
e as boas maneiras.
Mas,em certos casos especiaes em que pôde perigara
disciplina, a extrema rispidez é preferível á extrema
bondade. Formo má opinião de certos inferiores que se
fazem de bons apóstolos para angariar popularidade e
para que comparem a sua bondade com a severidade

dos camaradas. Tal proceder entre collegas do mesmo
posto são lamentáveis e prejudiciaes á disciplina. Um
bom capitão dirá ao inferior por demais ríspido: « Convém
ter maneiras menos rudes» » Mas dirá ao que pecca pelo
excesso contrario: « v. é incapaz de honrar o seu posto.»
Os defeitos capitães n'um official inferior são a negligencia e a preguiça. Vede aquelle sargento? Espirito e
instrucção não lhe faltam; tem coragem e certo geito
para a militança; conhece bem o serviço e faz como
outro qualquer a escripta da companhia ! Mas a sua cabeça e o seu coração não estão no quartel. Gosta de
trajar o uniforme, por causa de sua influencia sobre o
bello sexo, e para dar-se ares dematamouros, que exerce
tanto encanto sobre moços ardentes. Mas o serviço, meu
Deus!
O serviço ? Contar os pregos dos sapatos dos soldados !
Visitar as latrinas ! Inspeccionar minuciosamente os
dormitórios, etc. etc ! Que aborrecimento ! Que supplicio !
Elle conta as horas, os quartos, os minutos e os segundos.
Se recebe duas ordens, esquece uma e deixa aos cabos o
trabalho de executar a outra. Tem horror á censura,
e muito medo dos castigos. O impedimento, sobretudo,
é para elle um supplicio de Tantalo. Não poder sahir !
Elle, que não pensa senão em sahir, que outra cousa não
deseja l Os superiores o tratam bem, porque é de boa
familia e o chamam de vadio, sorrindo. E' quanto basta
para que elle não faça nada, absolutamente nada ! Que
bonito exemplo para os outros inferiores, para os soldados !
Creio ter dito o bastante para demonstrar que a
mocidade é um obstáculo serio á execução stricta dos
deveres de official inferior. Quando imagino o typo de
um bom sargento, vem-me á mente a figura de um
homem de fronte tostada, de cabellos e bigodes grisalhos, tendo no peito a medalha militar, pouco fallador,
nada risonho, que nunca perde a tramontana e é capaz de
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se fazer cortar om pedaços pela pátria, pelo seu commaridante, pela sua bandeira ou pelo seu capitão. Sua
família é o pelotão, e o dever é a sua constante preoccupação!
E' muito difficil, sobretudo em exercito novel, ter
officiaes inferiores desta tempera. E'-se forçado a dar
as divizas de sargento a moços de 24, 22 e mesmo 20
annos, na falta de bons soldados velhos. F/o que nos
remettem os depósitos de instrucção.
Logo, é indispensável que os superiores, e mais particularmente os capitães, velem sobre esses jovens inferiores de um modo especial; vigilância antes de pai do
que de superior.
Mas vejo d'aqui alguém franzir o sobr'olho e exclamar:
« Bonitas cousas nos mandam os taes depósitos de
instrucção! Em vez de nos dar inferiores di cartello,
como esperávamos, enviam-nos pupillos, de que devemos
ser os tutores ! Augmentam a nossa responsabilidade,
ern vez de nos alliviarem da que já nos onera., »
Mas semelhante illusão não podia deixar de produzir
tal desengano. Quem pretenderá que dois annos de
instrucção transformem os rapazes em homens maduros
e provectos, aos quaes se possa confiar a companhia, o
esquadrão, a bateria ? Serão dóceis, polidos, respeitadores, algum tanto instruídos, conhecendo os exercícios
tacticos, hábeis calügraphos, etc.; mas não que possuam
a pratica da vida de quartel, o conhecimento do mundo,
o bom senso e a firmeza de caracter do homem feito.
A educação de um inferior que vem dos depósitos de
instrucção está, pois, muito longe de ser completa; sob
o ponto de vista moral e disciplinar, ella acha-se apenas
esboçada. Precisa de um olhar que vele sobre elle e de
uma mão que guie os seus primeiros passos. Este papel,
mais meritorio que penoso, pertence aos officiaes subalternos .
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Occupemo-nos com estes.
Ao inverso do inferior, o subalterno deve, segundo
penso, evitar de se misturar muito com os soldados, por
que este attrito lhe fará perder a melhor parte da sua
autoridade. O prestigio da autoridade decahe rapidamente quando aquelle que delia se acha revestido se familiariza com os seus subordinados.
« Quereis ter soldados dóceis e respeitadores como o
devem ser? dizia aos seus tenentes o capitão a que nos
referimos; procedei de modo a não vos tornardes o seu
pão quotidiano.» E' esta uma regra absoluta para os
officiaes subalternos, que em razão do numero de homens
que teem a commandar, da supremacia que devem exercer sobre os inferiores e da importância das commissões
que lhe podem ser confiadas, precisam de uma maior
autoridade moral. Os inferiores fazem parte da tropa e
nella representam o elemento que dá ao exercito consistência e vida; são delle ao mesmo tempo a alma e a ossatura. Os officiaes, ao contrario, são, perdoem-me a
expressão pouco militar, os membros da confraria que
regula a vida e as acções da tropa.
Além disso, pondo-se directamente em contacto com
os simples soldados, os officiaes invadem as attribuições dos graduados interiores e entravam o funccionamento regular da machina hierarchica. Pode-se admittir
esta intervenção em caso de necessidade, sobretudo na
guerra ; também é plausível quando se quer dar exemplo a
subordinados inexperimentados ou preguiçosos ; quando
se quer prevenir uma lamentável confusão na ordem interna das companhias ; mas deve-se abster desta extremidade nos casos ordinários.
O primeiro dever imposto pela disciplina aos officiaes
subalternos é de velar sobre os inferiores, ajudando-os
com os seus conselhos, impedindo-os de se desencaminharem e retemperando-os na actividade quando os
sentirem relaxar-se. Dirigir-se-hão principalmente ao
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seu amor-próprio e ao seu interesse. Quando souberem
manejar convenientemente estes dois meios de acção,
poderSo conduzil-os á vontade.
Ha um caso particular que nunca se deveria apresentar, mas que entretanto é possível, e sobre o qual
vou dizer algumas palavras. Imagino um capitão incapaz de desempenhar as suas funcções, mas que, por
um prodígio surprehendente, não se sabe como, vai dirigindo a sua companhia.
Semelhante capitão precisaria de um mentor, de um
anjo da guarda, porque a companhia lucraria em não
vel-o. Pela honra do posto e no interesse da disciplina
salvar-se-Mo as apparencias. Que o espirito e a vontade do inspirador dirijam os detalhes do serviço, sob a
condição, porém, de que a companhia só sinta o espirito
e a vontade do capitão.
Se o céo não enviar um inspirador, cabe ao tenente
desempenhar junto do capitão o papel de anjo da guarda.
D'ahi resulta que, tendo outros deveres a cumprir, ha
de se dividir em dois. Mas, a companhia não deve perceber esta substituição de papel e o tenente se esforçará
em não desmascarar a pequena manobra. Aqui a dissimulação é, não só permittida e honesta, como necessária.
Sem duvida que, se a companhia andar direito, caberá
todo o mérito ao tenente, e em breve todos o saberão.
Mas o tenente guardará para si a satisfação que experimentar, envidará todos os esforços para desviar a
atterição e as suspeitas e finalmente, se o não conseguir,
deixará que conversem, contentando-se em ter cumprido
o seu dever.
Quando estiver a sós com o capitão poderá dizer-lhe:
« E'preciso fazer isto ou aquillo, creio que deveis,
neste ou naquelle caso, proceder desta ou daquella maneira, » sem outra reserva senão a imposta pela polidez.
Mas tratando corn os superiores ou com os subordinados
nunca deixará transparecer a influencia que tem sobre

o capitão, e antes fará sentir por todos os modos que
este é o commandante.
Para dar uma idéa completa dos deveres que a disciplina impõe aos graduados da companhia, é necessário
procurar qual seja, sob o ponto de vista da repressão,
a parte de autoridade attinente a cada posto.
O direito de punir é uma conseqüência necessária do
direito de comrnandar. Supprimi ao inferior o direito
de punir, e este não será mais do que um objecto de
ódio e de desprezo. Entretanto convém muita prudência
em metter esta arma entre as mãos de homens em que
domina a matéria, de moços cheios de ardor e de inexperiência. Considero bom systema aquelle que, deixando
ao inferior o direito de impedir no quartel ou de prender
um dos seus subordinados reserva ao capitão ou ao
commandante o direito de fixar a duração da pena, e
mesmo a de trocar por outra, porque o castigo infligido
pelo graduado subalterno é considerado provisório até
decisão de uma autoridade superior.
O castigo é uma lança que fere mais ou menos gravemente, ligeiro arranhão ou ferimento mortal, conforme a
intenção e a habilidade de quern a maneja. Que o inferior
ou o official subalterno lhe dirijam a ponta, comtanto que
a haste fique livre nas mãos do capitão, o qual regulará
a direcção e a força do golpe.
Acima de tudo, considero excellerite cousa que o capitão recommende aos graduados sob as suas ordens, o
absterem-se quanto possível, já não digo de abusar, mas
simplesmente de usar do direito de punir, só delle ser-,
vindo-se em casos de flagrante delicto que reclamem medidas enérgicas de repressão; de se absterem sobretudo
de ameaças, meio de acção ridículo e prejudicial que desmoralisa os subordinados e enerva a disciplina, e tenham
sempre em vista que o seu stricto dever é prevenirem
as faltas e não deixai-as commetter para punil-as depois.
Recommendará particularmente aos offlciaes que não
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castiguem os inferiores senão quando o interesse da dise plina o exigir absolutamente. •
Quanto ás relações que devem existir entre os graduados inferiores nas circumstancias do serviço, limitarme-hei a indicar, afim de evitar as repetições, algumas
regras geraes que serão uma espécie de resumo do que
tenho dito, aqui e alli, sobre o mesmo assumpto. Começarei pelos princípios concernentes aos graduados inferiores, princípios que devem regular o seu modo de
proceder nas relações com os graduados superiores.
Compor a sua attitude de modo conveniente: ter gestos
e palavras conforme as regras do respeito. Trajar sem
affectação, mas sem negligencia, ser o mais sóbrio possível de gestos e palavras. Não altear a voz, não cortar a
palavra de quem falia; eximir-se de fazer insinuações, mas
se a causa 6 útil, fazel-a de modo delicado e respeitoso.
Não contradizer o superior nem pôr obstáculos ás suas
intenções. Não dar ordens nem censurar subordinados
em presença de um superior. Receber digna e modestamente as suas ordens, os seus conselhos e advertências,
evitando discutil-as ou oppôr-lhes impedimentos sem
valor. Abster-se de sorrisos irônicos ou gestos equívocos
que possam attrahir o ridículo para o superior.
Por seu lado, o superior deverá, em troco da deferencia
que encontra n'um inferior, tratal-o com brandura e sern
arrogância, fallar-lhe em termos breves, mas sem grosseria nem dureza. Nunca deverá ceder á cólera, nem usar
de termos que transudem o desdém, a chocarrice ou o
insulto. Lembrar-se-ha sempre que os seus galões lhe dão
o direito de censurar e de punir^ mas não o de offender.
Q; ':ndo entender que deve annullar uma ordem
emanada de um inferior, fal-o-ha discretamente, de modo
que a autoridade deste não soffra. Mas também não permittirá que elle o contradiga, que entabole discussão a
respeito ou de qualquer fôrma falte ao respeito e acatamento que lhe são devidos.

Entre camaradas do mesmo posto, conformar-se-ha
com as obrigações seguintes, que são o resultado do devar
da camaradagem de que já falíamos: auxiliarem-se mutuamente, não invadirem as attribuições respectivas, não
deixar cabir sobre os camaradas o serviço que nos cabe,
evitar mostrar-se differente ou melhor do que os outros,
para não magoar o seu amor-próprio.
Mas no quadro hierarchico da companhia encontra-se
uma particularidade que vale a pena ser notada. Eis aqui
dois officiaes, o tenente e o alferes, que teem ao mesmo
tempo postos distinctos, uma autoridade quasi igual e
funcções idênticas. Como se conduzirão em suas relações ?
Serão a elles applicaveis as regras que acima demos sobreos graduados de differentes categorias ? — Porque não?
Acaso o tenente não será superior ao alferes? Não tem
o direito de lhe dar ordens, de o censurar e punir ?— Sem
duvida. Mas como querem que haja entre elles uma linha
de demarcação bem pronunciada, se em todas as circumstancias a hierarchia os colloca em condições perfeitamente iguaes, como se não existisse entre elles senão uma
simples questão de antigüidade? A familiaridade que ha
entre os dois é a necessária conseqüência da igualdade
de funccões e tem a consagração de um longo habito.
Pode ser que o habito seja m á o ; m a s não traz grave
prejuízo á disciplina e não pôde ser destruído senão attribuindo funcções differentes a postos differentes.
Voltemos ao capitão. Depois de lhe haver consagrado
um capitulo especial e ter nelle fallado quasi em todas
as paginas, ficaria surprehendido se os leitores viessem
perguntar-me como se deve clle comportar nas ralações
com os graduados sob as suas ordens
Eu supponho que o capitão é um homem prudente,
physionomista, hábil em dirigir um interrogatório,
possuindo aquelie tacto ao qual nada escapa e aquelle
critério que dá a cada cousa a importância que ella real17
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mente tem, qualidades que se conformam perfeitamente
cc n a honestidade, a franqueza, com todas as virtudes do
soldado. Um homem que jamais terá necessidade de
recorrer ás flnuras de linguagem, de prostituir o seu
posto, para convidar os subordinados a se fiarem delle e
poupar-se assim a occasião de estudar as suas disposições
de espirito, e os conhecer mais depressa e mais a fundo.
Nada, a meu ver, dá uma tão triste idéa de um
superior, do que o trabalho a que se dão os seus subordinados paro tomar um semblante emprestado, afim de,
parecerem o que não são. Semelhante methodo é excellente, nfio para corrigir, mas para corromper as almas.
E' uma escola de dissimulação para os rapazes, entretem a falsidade nos peraltas, indigna os bons, que
justamente se consideram offendidos com tal systema,
e prejudica muito a reputação do superior, porque faz
suppôr que elle é aquillo que julga serem os outros. Não,
o uniforme do soldado nfio é um costume de carnaval!
Um dos mais censuráveis defeitos de um capitão é
n tendência em demonstrar continuamente aos offlciaes
inferiores que só deposita nelles uma confiança medíocre
e nutre pouca estima pela sua pessoa, tendência que abafa
e exhaure afinal a melhor vontade. Nfio contesto que em
certos casos uma prova de desconfiança e uma allusão
á pouca estima, não sejam necessárias para estimular o
amor-próprio do inferior preguiçoso ou mal ouvido, mas
tal estimulante não deve ser empregado com todos os
homens, nem em todos os casos, nem por longo tempo, e
sobretudo não convém tornal-o um habito. Um sargento
tem todo o capricho em bem cumprir os seus deveres.
Por orcasião de uma ligeira falta involuntária, como
acolhera elle censuras d'este theor: « Já o esperava!.
Sempre assim ! » ou, se mereceu um elogio:—« E'um
milagre. »
Outrotanto se poderia dizer do systema que consiste
em parecer eternamente descontente dos subordinados

e do que elles fazem. O excesso contrario também é
censurável. Mas entre estes dois extremos, optimi3mo
e pessimismo, ha um meio termo, uma vereda larga,
aberta e mais fácil que as duas outras : distinguir as
raras acções que são dignas de elogio das raras acções
que merecem censura, e dispensar, conforme o caso,
a censura ou o elogio com rigorosa equidade, passando
em silencio as numerosas acções que não sahem dos
limites ordinários.
Mas, dizem, se deixais ver aos subordinados que
estais contentes com elles, adormecerão em doce quietude
á sombra dos seus louros... Não dissestes que o homem
em geral, e o italiano em particular, precisam viver em
temor continuo, para preencherem funcções tão fastidiosas como as de inferior de companhia, com a assiduidade que exige a disciplina militar?
Ora o louvor, sobretudo quando sahe da boca de um
superior, e ainda mais da boca de um capitão, é um
veneno doce. Para vencer a inércia resultante, sem
auxilio exterior, faz-se preciso uma rara boa vontade.
Logo deve-se ser muito mais parco de elogios do que
de reprehensões. O louvor deve ser reservado só para
os casos extraordinários.
Eu respondo : O louvor serve para fazer contrapeso á censura, como a recompensa contrabalança
a pena. Não louvar é quasi reprehender e punir.
De resto, se são raras as occasiões em que o elogio
tem cabimento, penso que não são mais freqüentes os
fundamentos para uma reprehensSo. Louvaremos a
boa vontade evidente, mas censuraremos e puniremos,
se preciso for, o defeito opposto.
A's vezes mesmo, o elogio distribuído com discernimento e moderação tem por effeito subtil retemperar a
alma de um bom subordinado, desviado momentaneamente da linha recta, animar um convertido a enveredar
pelo bom caminho, onde os primeiros passos são sempre
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difficeis, e mesmo reter á borda do abysmo aquelle que
vai uôlle precipitar-se. Mas não iremos até ao elogio hyperbolico, que é um veneno. Conservar-nos-hemos n'um
justo meio e convém mostrar, sob as caricias, a ponta do
acicate. Diremos, por exemplo: « V . andou bem; mas
podia sahir-se melhor;» ou então: «Por emquanto estou
contente com V. Veremos depois;» ou ainda: «v. promette muito, mas veremos se justifica estas esperanças.»
Entre os castigos que se podem infligir aos inferiores,
ha um preconisado pelos práticos: a mudança de companhia. Tem-se visto, com effeito, sargentos que adquiriram reputação de máo comportamento ou de incapacidade, sob as ordens de tal capitão, assignalarem-se
depois entre os melhores sob as ordens de outro capitão.
Isto explica-se facilmente pelas differenças de caracteres
e de methodo, ou por aquelle poder de elasticidade do
amor-próprio que não resiste á severa autoridade de superiores ha muito conhecidos, recuperando toda a sua
energia em presença de novos chefes.
Estas mutações são da attribuição dos chefes
de corpos, que não deixarão de as fazer no interesse do
serviço, quando forem necessárias.
Mas penso que os capitães não as devem provocar,
porque se arriscariam talvez a uma recusa dos superiores, á animosidade dos subalternos, sem contar que
deste modo passariam por officiaes sem valor. Jamais um
capitão deverá pedir mudonça de um inferior sob
pretexto de que este n8o presta ; mais indecente e censurável ainda seria que o capitão pedisse a transferencia
de um dos seus graduados, afim de fornecer a este
occasião Je retemperar a sua moralidade ou o seu
credito comprometidos por motivos conhecidos de todos.
Um bom capitão achará meios de combinar as duas
cousas: não offender o amor-próprio dos seus subordinados e reaninara sua boa vontade vacillante.

XVÍ
Da linguagem militar
Tratando, para terminar, da linguagem militar, e fazendo, como é necessário, uma distincção entre o estylo
e a linguagem fallada, é preciso comprehender bem que
só a fôrma da linguagem ou estylo tem uma importância incontestável sob o ponto de vista da disciplina,
outro tanto não se poderá dizer da correcção e da concis&o
dos termos e das expressões que se empregam.
Diremos de um modo geral, que o estylo militar deve
ser breve, claro, sóbrio e decente. Mas como já por
muitas vezes falíamos da fôrma a mais conveniente da
linguagem nas relações de superiores para inferiores,
vamos examinar detalhadamente, e segundo o caracter
que tiram da disciplina, os diversos textos de conversação
que podem ter logar entre elles. Notaremos do lado dos
superiores, as ordens, os conselhos, as advertências, as
censuras e as intimações, do lado dos inferiores, as
informações, os pedidos, as queixas, as reclamações
e as justificações.
1° Ordens.— Para dar uma ordem, devemos fallar no
imperativo absoluto. Chamaremos as cousas pelos seus
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nomes usuaes, empregando a linguagem militar evitando os circumloquios ou reticências e tudo que pôde
tornar a phrase equivoca. Conforme o gráo da comprehensão daquelle a quem fallarmos, deixaremos de lado
as explicações inúteis, tendo cuidado todavia de não
desprezar as que são necessárias. Não confundiremos o
certo com o provável e o possível, e nos cohibiremos de
indicar o modo de proceder nos differentes casos que
podem se apresentar, porque sabemos que ha um abysmo
entre a idéa e o facto, e que ordens muito circumstanciadas embaraçam e atemorizam áquelle que é encarregado de sua execução.
2° Conselhos.— O conselho, meio de educação muito
importante, m o s geralmente muito descuidado, precisa
ser digno e carinhoso. As circumstancias indicarão o
estylo que convirá melhor aos diversos casos. Aqui, a
escolha dos argumentos e o modo de apresenlal-os teem
mais importância que a fôrma do discurso. A abundância de palavras só se tornará um defeito serio se
degenerar em intemperança de linguagem. As expressões ardentes que commovem o espirito e o coração, só
se devem desprezar quando se tornarem uma affectação
ridícula.
Vejamos alguns exemplos das diversas maneiras de
dar um conselho. Supponhamos que se tratasse do destino a dar a certa somma de dinheiro.
Primeiro exemplo. —h.. — E agora que quer fazer do
seu dinheiro ?
Z.—(Sorri, nada adiando que responder).
A..—Vni dissipal-o á toa?
Z. — (Sorrindo). Oh ! não, senhor.
A. — Porque não juntal-o ao bolo, que assim augmentaria ?
Z.— (Sorri, porque não quer dizer nem si/n, nem não).
A. — Ah ! eu bem sabia que V. nSo tinha vislumbre de
senso commum. Mas veja o que faz, porque se se embe-

bedar pespego-o outra vez na prisão, e peça a Deus
que... Percebe ? Adeus !
Segundo exemplo. — A.— Vejamos, tem hoje muito
dinheiro ?...
Z.— Oh ! tenho possuído muito mais do que isso.
A. — Ora ! Mas não lhe pertencia.
Z. —Sim, senhor. Era meu.
A.— Queira calar-se. Como o gastará ?
•Z.—Voumandal-o hoje mesmo...
A.—Bico... Mandal-o... Sim, mandal-o! Sabe para
onde vai mandal-o? Vai mandal-o para o diabo que o
carregue?
Z.— Não senhor; vou mandal-o para minha casa.
A. —Muito bem. V. é ainda muito joven para resistir
á tentação de gastar o seu dinheiro em patuscadas. O
dinheiro na sua idade é um triste conselheiro. Quantos
rapazes como V. me teem garantido remetter as suas
economias ás suas famílias, que trabalham afanosamente
para ganhar um pedaço de pão, e depois as dissipam
nas tavernas e nos alcouces ! E o maldito jogo ! Fallo-lhe
a linguagem de um pai, de um homem que tem vivido
bastante. Não se deixe arrastar por suas más inclinações, agora que tem com que satisfazel-as durante
alguns dias. O jogo e a devassidão promptamente
exhaurem as mais ricas bolsas, e um homem fica descontente de si próprio, carregado de vícios que são d'ahi
em deante necessidades e que não se podem mais satisfazer. Então vô-se assaltado pelas mais pavorosas
tentações, que o arrastam ao roubo, ás galés, ao patibulo.
Creia-me, é um amigo e não um superior que lhe falia.
Persevere em sua idéa; mande logo este dinheiro para
sua casa e fique pobre, mas rico da sua hone idade e
de sua virtude.
Z.— (Muito baixo, retirando-se). Amen !
Terceiro exemplo. — A. (fãs signal a Z. para tomar
o dinheiro e cala-se).
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M.— (Olhando alternativamente para A. e Z.) Quanto
vai isso durar ? Aposto que tudo isso será gasto em 15
dias, e então?...
A. — (Deitando fora seu charuto). Não haverá mais
nada. Marche !
Quarto exemplo. —A.. —Agora, que vai fazer desse
dinheiro ?
Z. — (Sorri e guarda o silencio).
A. — Falle sem medo.
Z.— (Sorrindo). Ainda não sei ao certo.
A. — Não o vá dissipar, porque ficará sem vintém
no firn de alguns dias e que isso poderia attrahir-lhe
desgostos.
Z.—Poderia deposital-o na caixa econômica.
A. — Não seria má idéa; mas reflicta primeiro se
actualmente não haverá possibilidade de fazer melhor
uso delle. Sabe que a vida é muito cara e sua família não
está precisamente em boas condições.
Z.—Poderia mandal-o a meus pais.
A . — M u i t o bem. Eis um sentimento digno de um
bom filho e de um homem de coração. Felicito-o por
isso. Aquella boa gente o abençoará mil vezes e os
seus patricios exultarão por ter dado ao exercito um
rapaz tão sensato, E para não pensar mais nisso,
escreva aqui a carta e ponha-lhe o endereço; encarrego-me de fazel-a chegar a seu destino. E não me esquecerei, tomo nota deste bello rasgo. Alguns camaradas
dir-lhe-hão que commetteu uma asneira, que deveria
guardar o seu dinheiro para se divertir... com elles,
bem entendido. Deixe-os fallar, porque uma boa acção
como a sua é preferível a qualquer outro prazer. O prazer
passa como a fumaça; uma boa acção permanece.
Não haverá senão escolher entre estes diversos modos
de dar um conselho.
5° Advertências.— A advertência é o termo médio
entre o conselho e a censura, E' applicada para punir

irregularidades de conducta que não comportam uma
reprehensão severa, como, por exemplo, uma esc >r>adella para a vida de devassidão, uma certa propeu3ão
para a preguiça, etc. Sendo o fim da advertência impedir
mais graves desregramentos e lembrar a stricta observação do dever, convém que ella impressione vivamente
o espirito do homem a quem é dirigida, sem entretanto
fazel-o desgostar de sua profissão. Para isso é preciso
que a fôrma e o fundo da advertência estejam de perfeito accordo com a natureza do homem, de modo tal
que lhe toque na corda sensível. Levaremos também
em conto as differenças de condição social, os sentimentos pessoaes e muito especialmente as paixões predominantes dos homens que houvermos de advertir.
A um lembraremos sua alta origem -ou as virtudes que
illustraram os seus; a outro foliaremos da affeição de
seus pais e das inquietações carinhosas de sua familia,
ao terceiro fallaremos da sua honra, a um quarto de seu
interesse, ao quinto das penas a que se expõe. Mas tanto
com uns como com outros convirá que nossas advertências sejam firmes, sem fraqueza apparente. Não devemos
imitar aquelle que diz: « Quanto a mim, já o preveni...
Agora lavo as mãos. Faça o que lhe aprouver...»
4° Censuras.— Evitai arrebatar-vos quando fizerdes
uma censura. Gritos, ameaças, injurias, isso é bom
para espantar crianças e para levantar applausos no
theatro. No quartel produzem um máo effeito. No meio
dessas tempestades, a apathia do homem toma proporções enormes; o máo soldado ri, o bom sente que a
cólera o invade, e emquanto isto, os outros zombam rle
todos esses furores. Ha um grande numero de homens
a quem uma censura dirigida n'um tom de cs. -°ra faz
cerrarem-se-lhe os punhos e sahirem-lhe os olhos das
orbitas, quaesquer que possam ser suas faltas, e que
entretanto ficam todo confusos e arrependidos sob o firme
olhar de um superior que pese friamente cada uma
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de suas palavras, falle uma linguagem breve e severa, e
sublinhe suas menores inflexões de voz e suas menores
pausas.
Demais, é preciso que a censura seja feita de modo
a não perturbar os espíritos, como já o dissemos: semelhante a uma tempestade do estio que, emquanto ruge
acima de nossas cabeças, nos deixa entrever uma nesga
do céo sereno, como signal de consolação. Por isso, as
ultimas palavras do superior deverão, em geral, ser
menos ásperas e impregnadas de mais benevolência ;
será um convite a esperar, como uma promessa de
esquecimento do passado.
Além disso, ás mais das vezes, é imprudente examinar a conducta anterior de um subordinado, por occasião de uma falta recente, afim de achar pretexto para
castigal-o com mais intensidade. Este exame só é
plausível quando houver reincidência.
5° Intimaçõcs.—Elias exigem uma linguagem áspera,
porque devem produzir um effeito instantâneo. A attitude da pessoa, o gesto, o olhar, o tom da voz devem
estar de accordo com as palavras e dar-lhe um accrescimo de força e de dignidade. Nos casos extremos,
tudo deve tender a abrandar as coleras, a aplacar os
espíritos exaltados. Seria uma loucura brincar com o
fogo no meio de um incêndio e alimental-o em vez de
procurar extinguil-o.
Se quizeres metter um soldado em prisão, não direis :
«Tirem este patife de deante dos meus olhos... Trancafiem-no no xadrez para que aprenda a . . . etc. » nem
tampouco: «Afferrolhem este petimetre. » Ha outro
modo mais simples e mais digno, que consiste em designar com o dedo o soldado delinqüente e só dizer estas
palavras: « Para a prisão. »
Um general francez, nSo me lembro bem se foi
Oudinot ou Junot, reprimio um começo de sedição militar
com um simples olhar e dizendo friamente: Silencio!

O exercito austríaco conservou a recordação das celebres palavras: Vinte e cinco l de um coronel que fazia
tremer os mais determinados com estas simples palavras, que aliás não passavam de uma grosseria.
Dizer muitos cousas em poucas palavras, eis o nec
plus ultra da linguagem militar.
O papel do subordinado é o mais difflcil, quando lhe
compete fallar em primeiro logar. Para o pobre soldado
sabido da baixa classe, um exordio é um negocio difflcilimo. Elle sabe o que quer dizer, tudo murmura-o a
seus ouvidos; seus olhos o vêem escripto por toda a
parte, mas esta maldita primeira palavra não pôde
sahir de sua boca, não sabo resolver-se. Estende o
:pescoço, revira os grandes olhos espantados, torna-se
roxo, o suor inunda-o. Abre a boca e solta uma asneira.
Para remediar seu embaraço, teve-se, em certos exércitos a feliz idéa de determinar uma formula obrigatória
destinada a servir de introducção nas informações verbaes de subalterno a superior; por exemplo: « Declaro
respeitosamente,.. » E' verdade que esta eterna phrase,
sempre a mesma, sempre pronunciada sobre o mesmo
tom, estereotypada sobre os lábios do soldado, repetida
cem vezes por dia, perpetuamente redita por todos os
echos da caserna, do corpo de guarda, por toda a parte
onde ha soldados de graduação differente, produz, aos
ouvidos de quem a escuta, um effeito assaz desagradável, o effeito do ritornello que volta pela millesima
vez e que torna a mais bella musica uma massadora
ladainha. A principio, a formula espanta, depois diverte,
depois faz ranger os dentes, depois bocejar até o comento em que o ouvido se habitua; e quando depois de
ter acabado suas 24 horas de guarda no quartel, atra-se
em sua casa, esta formula resôa na cabeça; lê-se-a
nas taboletas dos armazéns; parece que cada porta e
cada reverbero a repetem, e quando a dona da casa cruza
comnosco sobre a escada flca-se muito surprehendido
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de não ouvil-a declamar: « Declaro-vos respeitosaro^nte...
»
Mas, uma vez dada a formula do exordio, apresenta-se outra difficuldade, a de ligar convenientemente
a narração a este preâmbulo, o qual não corresponde
exactamente a toda espécie de raciocínio. Se com effeito,
o advérbio respeitosamente convém perfeitamente a todas
as declarações de subordinado a superior, outro tanto
n5o se poderia dizer do verbo declaro, porque todos os
assumptos tratados por subordinados não serão novidades ;e a conjuncção que, destinada a unir o verbo ás
palavras que o seguem, só imperfeitamente preencherá
seu fim. Uma língua desembaraçada, com o auxilio de
um pouco de arte, vencerá logo esta pequena difflculdade;
mas não é este o caso do simples soldado e do graduado
inferior. E' verdade que este tem á sua disposição um
expediente que se assemelha á famosa espada do nó
gordio ; é parar depois deste curto exordio e ir directamente ao facto, como o entenderem, por exemplo: « Declaro respeitosamente. Queria perguntar se...» etc. E'
evidente que um graduado que se apresentar officialmente e que empregar a formula breve: « Declaro respeitosamente, sargento de semana... » será mais conveniente do que se dissesse « Declaro respeitosamente que
sou o sargento de semana.»
Informações.—A. primeira qualidade que se deve
exigir de uma informação, é que ella seja escrupulosamente exacta. Os factos devem ser expostos como se
deram, ou para melhor dizer, como os julgámos.
Deverão ser acompanhados das considerações que
possam ser úteis. Se falíamos assim, é que muitas vezes,
não direi o espirito maligno do homem ou o amor da
mentira, mas o amor-próprio e o desejo de fazer figura
nos impellem a exagerar ou a desnaturar os acontecimentos. No que diz respeito ao estylo, deve ser correcto
e tão succinto quanto possível, afim de que apresente os

factos com exactidão, e não succeda que descuidos de
linguagem adulterem os factos submettidos á aprecia' o
do superior. Convém fazer uma distincção entre o que
em pessoa vimos ou ouvimos, e o que nos foi referido
por terceiro, nomeando-se as pessoas, os logares, etc.,
e indicando-se com o máximo cuidado as fontes em que
foram obtidas as informações.
Pedidos. — O soldado deve saber perfeitamente que,
na profissão das armas, a insistência de nada serve.
A insistência é contraria á disciplina, aos interesses
do serviço ou á vontade dos superiores, e só obtém em
recompensa reprehensões e castigos. Portanto, seria
tão inútil quanto inconveniente dar a um pedido o tom
e a fôrma de uma supplica. Deve-se comvencel-o de que
o estado militar se accommoda muito mal com esses
modos supplicantes que são incompatíveis com a honra
do uniforme. Por estas razões, o soldado deve formular
o seu pedido em termos respeitosos sem duvida, mas
simples e cheios de lealdade. Que exponha francamente o
objecto de seu pedido, faltando no condicional presente que
(eu pediria... eu desejaria...) em seguida as razões que
justifiquem seu pedido, deixando de lado as circumstancias inúteis e particularidades estranhas ao assumpto.
Convém persuadil-o de que um pedido formulado em
termos breves em nada compromette o resultado definitivo. Tratando-se de cousas que exijam longas pesquizas,
elle deverá cohibir-se de supplicar ao superior para não
perder o seu negocio de vista, phrase inepta usada com
freqüência, comquauto nada absolutamente signifique.
Queixas e reclamações.— Serão apresentadas wá
fôrma de parte. Por conseqüência se lhes appli^ru o
que foi dito a respeito da parte.
Justificações. —Quero, sob esta rubrica, indicar as
explicações que o subordinado pôde, de seu motu-proprio
e no interesse do serviço, da disciplina ou de sua honra,
apresentar relativamente a seus actos, quando tenha sido

— 270 —

o objecto de uma exprobração ou punição; esse caso pôde
ser considerado corno uma excepçãp muito rara, conforme ô que foi dito alhures. Nisto, o mais difficil é não
fazer uma falsa sabida, se não se quizer ir de encontro às
conveniências disciplinares. O homem que soffreu um
castigo immerecido é muito naturalmente levado a dizer:
« Fui castigado injustamente. » Mas fallando assim, elle
faltaria ao respeito devido, pois que de conformidade com
os princípios da disciplina militar, não lhe competia censurar os actos de seus superiores. Deverá portanto procurar outro,modo de se exprimir. Onde o encontrará?
N'uma simples e sincera exposição de suas razões, que
fará preceder de algumas palavras apenas, alludindo ao
facto que lhe fi?era dar esse passo. Por exemplo, dirá:
« Reprehenderam-me porque ( dizer aqui o motivo, servindo-se dos próprios termos empregados pelo superior).
Ora, farei respeitosamente notar... etc. » Se o superior,
tomando a palavra, mantiver a sua apreciação, será conveniente que o queixoso se abstenha de lhe dizer brutalmente: « N ã o , » e volverá á formula: «Peco-vos para
notar que... » ou outra qualquer equivalente. Depois, se
o superior exaltar-se no correr da discussão, será melhor
guardar o silencio, porque se os seus gritos não lhe derem
razão, o nosso silencio não nos fará mal. Gomo nós, elle o
comprehenderá e se tornará calmo.
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