
Honra - Um Conceito 
Há já vinte e um anos escrevi um pequeno manual de Deontologia Militar para servir de 
apoio e de elemento de estudo aos cadetes da Academia da Força Aérea na sua formação 
castrense. 

A dado passo deixei, sobre o conceito de honra, escritas as seguintes palavras, que me 
levam a afirmar ser hoje, cada vez mais, importante exigir que, para o exercício da 
actividade política, haja uma escola e um curso específico: 

«Do verbo latino honorãre (honrar, ou seja conferir honras a) chegou-se à palavra 
portuguesa honra, cujo significado é «sentimento que leva o homem a merecer a 
consideração pública pelo cumprimento do dever e pela prática de boas acções». 
Temos, por conseguinte, que o cumprimento do dever e a prática de boas acções faz com 
que cada um venha a merecer a consideração pública (respeito), ou seja, que possua 
honra. Podemos, por conseguinte, dizer que honra é, à falta de público reconhecimento do 
cumprimento do dever e da prática de boas acções, a geral presunção do merecimento de 
respeito pelo cumprimento do dever e da prática de boas acções. 
Por outras palavras, pode dizer-se que honra é, simultaneamente, o merecimento da 
consideração pública pelo cumprimento do dever e pela prática de boas acções, quando 
tal se torna conhecido de todos, e a possibilidade de merecer a consideração pública pelo 
cumprimento do dever e pela prática de boas acções, quando tal não é do conhecimento 
de todos. No geral a honra é, então, uma presunção que deixa de existir quando se verifica 
que alguém não possui condições para merecê-la. 

Vejamos, agora, as questões que deixei em aberto antes de elaborar o conceito de honra. 
Jurar pela honra corresponde a alguém comprometer o merecimento do respeito público, 
que vinha possuindo por presunção, se não cumprir aquilo que promete fazer. 
Dar a palavra de honra equivale a alguém garantir alguma coisa, dando como penhor o 
merecimento do respeito público que vem possuindo ou que se presume que, de facto, 
merece. 
Alguém ver manchada a sua honra não é mais do que ver reduzido o respeito público que 
vem merecendo ou, por outro lado, ver que já se não pode presumir o merecimento de 
respeito público. 

«O militar deve regular o seu procedimento pelos ditames da virtude e da honra, [...]». O 
que aqui se pretende dizer é que o comportamento do militar deve ter sempre como 
padrão as boas qualidades cívicas e respeito público, o qual se alcança pelo cumprimento 
do dever e pela prática de boas acções. 

«Zelar pela boa convivência, procurando assegurar a solidariedade e camaradagem entre 
os militares, sem desrespeito pelas regras de disciplina e da honra, [...]» é o que se 
enuncia no dever 23.º do Art.º 4.º do RDM. Por outras palavras pretende-se dizer que o 
militar deve ter como preocupação a boa convivência com os outros militares, através do 
desenvolvimento da solidariedade e da camaradagem sem que para tal provoque faltas 
disciplinares nem se gerem situações capazes de levar à perda do respeito público. 
Face aos exemplos que acabei de referir, estamos, agora, aptos a estabelecer o conceito 
de honra militar como sendo a geral presunção, tanto no meio castrense como no meio 
civil, do merecimento de respeito, que é devido a todo e qualquer militar, pelo cumprimento 
do dever e pela prática de acções louváveis em defesa da comunidade. 



Estamos aptos a entender a grande preocupação que existe no meio da comunidade 
militar no tocante ao culto e preservação da honra. 

Na verdade, a honra militar corresponde à admissão da utilidade da instituição castrense 
e, mais ainda, ao reconhecimento do seu valor; cultivar a honra obriga ao culto do dever e, 
acima de tudo, ao seu cumprimento sem reticências. Assim, quanto mais se praticar o 
culto do dever e quanto mais conhecimento público houver desse culto, mais se 
fundamenta e amplia a honra militar.» 

E mais não digo, para além de que nenhum dos meus antigos alunos foi, até hoje, político 
amador ou de profissão! 
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