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INTRODUÇÃO

Ninguém vive isolado no mundo. O homem é um ser social, por isso ele precisa conviver

com seus semelhantes. E para que tenha uma vida saudável e harmoniosa além de conviver é

preciso conviver sem conflitos e mal estar.

Para que essa convivência harmoniosa pudesse existir, a sociedade foi estabelecendo leis

comuns. Surgiram as NORMAS DE BOAS MANEIRAS, também conhecidas como CONDUTA

SOCIAL, que nada mais são do que atitudes de respeito, consideração e gentileza.

Este assunto tão importante e delicado será neste momento abordado e tenho certeza que

fará uma grande diferença em sua vida a partir de agora.
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1 CONDUTA SOCIAL

O homem é um ser social, por isso ele precisa conviver com seus semelhantes.

Para isso, a sociedade foi estabelecendo leis comuns, a fim de facilitar essa convivência.

Foi  então  que  surgiram  as  NORMAS  DE  BOAS  MANEIRAS,  também  conhecidas  como

CONDUTA SOCIAL, que nada mais são do que atitudes de respeito, consideração e gentileza.

O militar, em especial, é um integrante da sociedade que compõe a linha de defesa da

nacionalidade, o que, de certa forma, atrai a admiração da maioria e, às vezes, o ressentimento de

alguns, mas na certa, conquista a observação de todos. Esse é um dos grandes motivos para que

saiba agir com desenvoltura e respeito, o que reforça a necessidade de que conheça e aplique na

sua vida militar e civil as normas básicas de Conduta Social.

1.1 Etiqueta Social

Etiqueta  é  um  conjunto  de  normas  de  boas  maneiras  com  o  objetivo  de  facilitar  o

convívio mais ameno e civilizado entre as pessoas.

Ela deve ser aplicada em qualquer situação do cotidiano e não só em situações de vida

social intensa, afinal a etiqueta não é privilégio de ninguém.

1.2 Apresentação

A apresentação é princípio indispensável  para que os  indivíduos possam formar  uma

sociedade digna e respeitosa.

Desse modo, cabe ressaltar que a apresentação entre as pessoas deve começar do mais

idoso ou do mais antigo para os mais novos ou de menor grau hierárquico.

Cabe à pessoa mais idosa ou ao mais antigo estender a mão para o cumprimento ou fazer

um gesto com a cabeça, bem como dizer “muito prazer” e também iniciar uma conversação.

Se a apresentação ocorrer junto à mesa onde as pessoas já se encontravam sentadas, cabe

aos  homens  se  levantarem  para  apresentação,  podendo  apenas  as  mulheres  permanecerem

sentadas.

1.3 Cumprimentos

O cumprimento  é  sempre  influenciado pelas  tendências  de  simplicidade.  Em reunião

social, formal ou informal, cabe ao indivíduo que chega a solenidade cumprimentar as pessoas

que ali já se encontram e, se estiver acompanhado, segundo as normas de boa educação, cabe ao

convidado acompanhado apresentar seu acompanhante às demais pessoas.
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Atualmente, a iniciativa do cumprimento cabe àquele que vir primeiro o outro. Há uma

peculiaridade porém, no caso das mulheres, em que estas não devem estender a mão em primeira

instância ao cumprimento, exceto para autoridades e eclesiásticos.

1.4 Conversação

A conversação é um dos aspectos mais delicados da etiqueta social, pois se não for bem

direcionada, pode causar desagradáveis equívocos e erros de interpretação.

É importante considerar que as palavras devem ser pronunciadas de maneira precisa e

clara, de tal modo que o tom de voz deve ser compatível com o ambiente, ou seja, não deve ser

alto e nem muito baixo.

Ao conversar,  as pessoas tendem a gesticular,  de tal  modo que se recomenda que os

gestos devem ser discretos de acordo com as idéias que estão sendo discorridas, sem, porém,

impor apenas um único ponto de vista.

Quanto à linguagem, sabe-se que esta revela a personalidade das pessoas, devendo a  fala

e as palavras serem condizentes com o assunto e o ambiente, evitando-se “frases feitas, gírias e

apelidos inconvenientes”.

Uma  outra  característica  importante  é  saber  ouvir,  pois  é  necessário  que  durante  as

conversações saibamos respeitar a vez do outro sem interrompê-lo. Caso essa interrupção venha

a ocorrer, devemos voltar atrás e desculpar-nos.

1.5 Ato de Fumar

A etiqueta recomenda que peçamos permissão para fumar, mas que essa permissão deve

ser interpretada e praticada de modo moderado e sutil.

Vale a  pena ressaltar,  porém, que antes de fumar  é educado oferecer os cigarros (ou

charuto) às demais pessoas ao redor, desde que estejam em bom estado, caso contrário é melhor

se afastar para fumar em lugar arejado.

1.6 Jogo

O  militar  não  deve  freqüentar  casas  de  jogos  e  deve  evitar  a  aproximação  ou  o

envolvimento com entidades desse gênero. Porém, em reuniões sociais, às vezes, o dono da festa

tem  o  hábito  de  promover  pequenos  jogos  para  animar  a  comemoração.  Desse  modo,  a

participação deve ocorrer de maneira sutil, discreta e sem demonstração de ambição pelo mesmo.
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1.7 Cuidados Pessoais

O asseio é uma consequência natural do respeito a si mesmo e às pessoas que nos cercam.

Fator esse que é observado na FAG (Ficha de Avaliação de Graduados).

Hoje em dia, mais do nunca, a higiene tem que estar presente em todas as ocasiões sociais

e diárias, bem como o asseio em geral.

Após  o  banho,  recomenda-se  que  seja  utilizado  um desodorante  ou  colônia  de  odor

discreto, o que garante uma higiene mais completa e prolongada. As unhas devem estar sempre

cortadas e limpas. Os cabelos, por sua vez, merecem um cuidado especial, pois são eles que dão

um aspecto  agradável  ao  conjunto  de  elegância,  sem esquecer  da  barba,  que  deve  ser  feita

diariamente para que não dê impressão de desleixo pessoal.

Vale ressaltar também, que os cuidados pessoais se estendem aos trajes, pois as peças

devem estar combinadas entre si, de modo que não destoem de forma chocante e gritante.

1.8 Etiqueta a mesa

Algumas características devem ser consideradas:

➢ O convidado nunca se levanta antes dos donos da casa ou dos anfitriões;

➢ O  convidado  já  sentado  espera  o  anfitrião  desdobrar  o  guardanapo  para  fazer  o

mesmo;

➢ Deve-se mastigar com os lábios unidos e não se fala ou se bebe de boca cheia;

➢ Não se recusa a honra de ser servido em primeiro lugar;

➢ Não se assopra alimentos líquidos muito quentes; 

➢ Não se aspira os alimentos líquidos (ex.: sopa);

➢ Não é recomendável repetir as refeições;

➢ Nunca se usa a faca para cortar a salada;

➢ Não se deve deixar comida no prato;

➢ Não se deve virar o prato para finalizar as refeições; e

➢ Não se pode arrotar. Caso isso ocorra, deve-se desculpar em tom de voz baixo.

Boas maneiras à mesa tornam qualquer refeição mais apetitosa. Maneiras descuidadas

podem tirar o apetite de seu companheiro e prejudicar-lhe a saúde.

Boas maneiras à mesa se baseiam em noções básicas de higiene alimentar e da civilidade

que vão garantir o bem estar de quem se alimenta, assim como o prazer de quem o acompanha.
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A filosofia alimentar dá ênfase especial a uma fase digestiva denominada “fase cefálica

de digestão”. Nesta fase o nosso bem-estar geralmente determina toda a predisposição para as

fases seguintes que são a fase digestiva e a fase absorsiva dos alimentos.  A fase cefálica se

relaciona  ao  psique,  determinando  uma  preparação  de  todo  o  organismo,  e  estimulando  as

glândulas digestivas e as enzimas para atuarem no alimento ingerido. O bem-estar de uma pessoa

antes de qualquer refeição determina sua boa digestão e o aproveitamento máximo dos nutrientes

pelo organismo. Daí a importância de termos, no ambiente de refeição, condições de completo

bem estar para o nosso comensal, desde a pintura das paredes, a limpeza da toalha, o sorriso do

companheiro, etc, até a apresentação do alimento, ponto culminante da fase cefálica da digestão.
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2 RECOMENDAÇÕES

➢ Nunca escolha o melhor lugar à mesa. Espere que a dona da casa o determine;

➢ Sente-se em posição correta,  não recoste para trás e não fixe os cotovelos à mesa

durante  as  refeições,  apenas  os  punhos.  Enquanto  o  alimento  não  chega  ponha-se

descontraído, porém sem gestos exagerados;

➢ Não sopre a sopa para esfriá-la e nem faça ruído ao tomá-la; e

➢ Não se incline sobre o prato nem abaixe a cabeça para comer.

Uso correto dos talheres, copos e guardanapos:

➢ Talheres:  são  encontrados  ao  lado  do  prato  na  seqüência  em  que  deverão  ser

utilizados. Porém, tem-se uma regra básica caso não conheçamos todos os talheres:

“utiliza-os de fora para dentro”;

➢ Copos: os mesmos seguem da esquerda para a direita, do maior para o menor (água,

vinho tinto, vinho branco, licor).Às vezes, aparece o copo de champanhe, que fica logo

atrás destes outros; já o de licor, é opcional, pois na maioria das vezes ele é servido

numa outra sala, não sendo obrigatório sua presença na mesa; e

➢ Guardanapos: devem ser retirados de cima da mesa e dobrados sobre o joelho, abertos

ou fechados e devem ser utilizados para limpar os lábios sempre que necessário e

principalmente antes de levar o copo à boca.

2.1 Observações Gerais

Independente da ocasião, é indispensável ressaltar que o bom senso é o elemento que

deve prevalecer nas mais diferentes situações e que o respeito ao próximo é uma característica

primordial a quem quer ser respeitado, principalmente junto aos seus subordinados, pois embora

exista a hierarquia, o respeito prevalece, sem distinção, entre os seres humanos, até mesmo como

exemplo.

E  a  etiqueta  ou  conduta  social  “não  é  artigo  de  luxo  e  sim  um artigo  de  primeira

necessidade” àqueles que merecem e querem ser educados e destacados no campo de trabalho e

na sua vida social.
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3 A ARTE DE CONVERSAR

Um dos grandes motivos do sucesso social  é  a  arte  de conversar.  Muitas pessoas  se

afastam dos grupos, por se sentirem inibidas ou não terem o que falar. Temos a obrigação de

estar bem informados sobre o que acontece no mundo atual, saber, portanto, a respeito de todos

assuntos: pintura, literatura, música, política, moda, etc. 

Um determinado tom de voz pode anular totalmente uma pessoa. O tom de voz nunca

deve ser choroso, reclamante, áspero, alto demais, baixo demais, monótono, etc

Não conte histórias muito longas. Dê chance aos outros para falar também. Ao conversar

seja atento e interessado, nada pior que um convidado distraído. Também não seja curioso em

demasia.

Cuidado com o uso de expressões em outras línguas. Pode haver quem desconheça e aí

fica indelicado.

Esteja sempre pronto a ajudar quem cometeu um gafe. Nunca se aproveite do fato de, por

saber mais, fazer a pessoa se sentir ainda pior que já está depois do erro cometido.

Que todas as informações apresentadas nesta apostila  possam servir  de base para um

comportamento seguro com desenvoltura e naturalidade.
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