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Resumo 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a presença de jargões militares como forma de 

facilitar a interação entre cadetes (alunos da Academia Militar das Agulhas Negras) e 

agentes socializadores (oficiais do Exército), o que possibilita a transmissão da cultura 

organizacional. Como apoio teórico à realização do trabalho, a autora utiliza os estudos de 

Margarida Kunsch (KUNSCH, 2009), que reúnem perspectivas modernas da comunicação 

institucional, além das teses de mestrado de Daniela Wortmeyer (WORTMEYER, 2007) e 

Celso Castro (CASTRO, 1990), que trazem um panorama da formação militar e suas 

características, em específico da Academia Militar das Agulhas Negras, objeto de estudo da 

autora. Para questões especificamente linguísticas, foi consultada a obra de Cristóvão Tezza 

e Carlos Alberto Faraco (FARACO; TEZZA, 2001). 
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1. Introdução 

 

Nesta pesquisa, pretende-se observar a linguagem, em especial os jargões (Anexo 

A), como um dos instrumentos de socialização utilizados dentro da Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN), a fim de transmitir a cultura e a identidade organizacional.  

A escolha da AMAN se deve ao fato de ela ser a única instituição que forma oficiais 

de carreira, aqueles que podem chegar ao generalato, para o Exército Brasileiro, logo, os 

cadetes¹ desejam um vínculo empregatício permanente nesta instituição. Adiante, 

abordaremos outras condições que também favorecem o envolvimento total dos cadetes 

com a instituição e que tornam desejável para eles a utilização dos jargões.  
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Vale salientar que, neste trabalho, é usada a mesma perspectiva de Costa (2012) ao 

analisar os jargões como variações da linguagem, utilizados pelas subculturas e 

caracterizados pela presença de termos técnicos e/ou gírias. Assim, são desprovidos do 

valor pejorativo. 

 

2. Abordagem retórica 

 

Para analisar como o uso dos jargões militares se dá dentro de um contexto de 

socialização, este artigo utiliza a análise do discurso a partir da abordagem retórica. De 

acordo com HALLIDAY, "Toda mensagem é dotada de certo grau de retoricidade, isto é, 

revestida de um conceito influenciador, de maior ou menor visibilidade" (HALLIDAY in 

KUNSCH, 2009, p. 33). Entre as funções dessa retórica, estaria a de manutenção, em que se 

buscaria “reforçar o sentimento do 'nós' em pessoas que compartilham as mesmas crenças, 

opiniões e interesses" (idem, ibidem). 

O compartilhamento de interesses se dá uma vez que os alunos desejam ser 

membros permanentes do Exército Brasileiro, assim como a AMAN tem por objetivo 

inseri-los naquela instituição. Deste modo, atende-se o pré-requisito para haver uma retórica 

de manutenção no caso analisado neste artigo.  

Esta abordagem retórica privilegiaria a argumentação presente em outras formas 

além do discurso verbal, como símbolos, falas, ações na cultura, nos objetos e na empresa 

como um todo (HALLIDAY in KUNSCH, 2009). Assim: 

 

essa retórica ampliada, organizacional, definida como instrumento e campo próprios 

da arte de argumentar nos espaços de interação do cotidiano organizacional, não é, 

em sentido algum, sinônimo do que costumou chamar de discurso vazio ou 

enganoso. Ao contrário, ela é o resgate de uma 'gestão do discurso' por meio de 

argumentos escolhidos dentro de uma tríade do convencimento - lógica, emocional 

e ética (HALLIDAY in KUNSCH, 2009, p. 72). 
 

 

Deste modo, passamos a observar outros recursos da linguagem, integrados nas 

análises dos atos, ações e práticas administrativas, possibilitando o uso desta corrente de 

pesquisa para o objetivo deste trabalho. 
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3. O lugar da linguagem na cultura organizacional 

 

Conforme estudos na área da Sociolinguística apontam, há uma relação entre a 

variação na fala e a profissão das pessoas. “Um dos tipos de fatores que produzem 

diferenças na fala de pessoas são externos à língua. Os principais são os fatores geográficos, 

de classe, de idade, de sexo, de etnia, de profissão etc” (FARACO; TEZZA, 2001, p. 16, 

grifos da autora). Assim, pode-se afirmar que a variação linguística presente na profissão 

militar é considerada comum pelos parâmetros da ciência da linguagem. 

A variedade é empregada como traço definidor da identidade de um grupo “uma vez 

que normas e marcas culturais dos falantes se transmitem ou se sedimentam por meio da 

língua, atualizada na fala de cada indivíduo” (AGUILERA, 2008 apud CORTEZ, 2010, p. 

3). A fala seria, então, a evidência de que a cultura está sedimentada no indivíduo, sendo 

que a presença do jargão seria um traço definidor identidade militar. Essa teoria também 

encontra ressonância em Figueiredo, para o qual: 

 

A similaridade entre visões de mundo e ideologias constrói uma rede de interesses 

comuns, que transpiram na linguagem dos indivíduos. Assim, quando conversam, 

mais que trocar opiniões acerca de diferentes assuntos, as pessoas reiteram e 

reforçam umas nas outras suas visões de mundo, sua cultura, sua ideologia. A forma 

de externar essa maneira de pensar e ver o mundo se dá por meio da fala. 

(FIGUEIREDO, 2005, p. 58-59). 
 

Nesse aspecto, vale também retornar ao conceito de cultura. Para Schuler, ela seria 

um: 
 

[...] processo coletivo de construção da realidade, por meio da representação, que 

permite que as pessoas vejam, interpretem e entendam a realidade compartilhada de 

forma semelhante (ou diferente, se compararmos grupos). Compartilhar essa visão 

coletiva determina, muitas vezes, o sucesso da atuação dentro do grupo, uma vez 

que ela permite e facilita a comunicação, de uma forma muito ampla, desde o uso 

das linguagens até a adequada decisão sobre comportamentos que visam algum 

resultado. A absoluta aderência do conceito de cultura ao conceito de comunicação 

torna-se, então, muito evidente, pois gerar cultura é, antes de tudo, compartilhar 

significados, ou seja, tornar significados comuns ou, ainda, comunicar. É essa 

capacidade de comunicar que torna possível a aprendizagem dos modos sociais 

escolhidos pelo grupo, permitindo sua organização para funcionar como unidade. 

(SCHULER in KUNSCH, 2009, p. 244). 
 

Desse modo, da mesma forma que os advogados possuem uma maneira própria de 

se comunicar, agir, entre outros, que constitui o habitus
4
 daquela profissão, os militares 

                                                 
4
 “O conceito de habitus tem uma longa história nas ciências humanas (Héron, 1987). Palavra latina utilizada pela tradição 

escolástica, traduz a noção grega hexis utilizada por Aristóteles para designar então características do corpo e da alma 

adquiridas em um processo de aprendizagem. Bem mais tarde foi também utilizada por Émile Durkheim [...] para designar 
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também se utilizam de diversos recursos, entre eles a fala, para a formação de sua cultura e 

distinção da identidade de sua profissão em relação ao restante da sociedade. 

Além disso, pode-se concluir que é pela linguagem que se transmite a cultura e se 

reafirma a identidade organizacional do Exército Brasileiro aos cadetes da Academia 

Militar das Agulhas Negras, valendo-se também dos jargões para compartilhar significação 

(conforme será visto adiante) e, consequentemente, a visão de mundo desta instituição. 

Os cadetes desejam essa inserção no Exército e o sucesso da atuação dentro da 

Academia, percebida como único caminho para a atuação como oficial. Isso faz com que 

eles apresentem um comprometimento total com a instituição, conforme explicita Roman: 

 

Os trabalhadores querem se envolver com a empresa em que passam grande parte de 

suas vidas, pois o trabalho em nossa civilização é carregado de significados 

valorativos e está relacionado com o sentido da vida. Os trabalhadores desejam se 

comprometer com o destino da organização em que trabalham. (ROMAN in 

KUNSCH, 2009, p. 148). 

 

Apesar de o Exército não ser uma empresa, mas uma instituição governamental, a 

descrição acima também pode ser aplicada no caso aqui analisado. Internalizar a linguagem 

ali utilizada está diretamente ligado ao sucesso dentro da instituição e também à 

manifestação de comprometimento do cadete. 

Assim, entende-se porque a aderência dos cadetes aos jargões militares ocorre 

espontaneamente desde o início da formação. Marchiori também ressalta a importância da 

comunicação para a transmissão da “personalidade da organização”: 

 

Objetivamente, a cultura se forma pela atuação dos grupos e fomenta o que se pode 

chamar de 'personalidade da organização'. Os grupos relacionam-se, desenvolvendo 

formas de agir que vão sendo incorporadas. A partir do momento em que o grupo 

passa a agir, a cultura está enraizada, ou seja, os comportamentos surgem 

naturalmente no grupo e são respeitados em razão de serem entendidos como a 

maneira correta de interpretar e agir sobre uma determinada situação. (...) 'A 

comunicação é a fase fundamental nesse processo, uma vez que a cultura se forma 

a partir do momento em que as pessoas se relacionam. Se elas se relacionam estão 

se comunicando' (MARCHIORI, 2006 apud MARCHIORI in KUNSCH, 2009, p. 

294, grifos da autora). 

 

Nesse trecho, Marchiori revela a relação intrínseca entre comunicação e cultura: 

somente através da comunicação é efetuado o relacionamento entre o grupo, que permite a 

                                                                                                                                                     
um estado geral dos indivíduos, estado interior e profundo, que orienta suas ações de forma durável” (SETTON, 2002, p. 

61). 
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constituição de uma maneira correta de agir e interpretar situações, elementos que, quando 

enraizados, constituem a cultura. 

No item quatro desta pesquisa, observa-se em detalhes como se dá o processo de 

formação e de interação dentro da AMAN, tornando possível compreender porque os 

jargões se fazem necessários na comunicação dos militares. 

 

3.1. Os jargões e as gírias 

 

Gírias e jargões possuem diversas semelhanças. Ambos têm por objetivo oferecer: 

 

[...] meios alternativos de dizer “a mesma coisa”, ou seja, para cada enunciado em A 

existe um enunciado em B que oferece a mesma informação referencial (é 

sinônimo) e não pode ser diferenciado exceto em termos da significação global que 

marca o uso de B em contraste com A; 2) estão conjuntamente disponíveis a todos 

os membros (adultos) da comunidade de fala. [...] todos os falantes geralmente têm 

a capacidade de interpretar enunciados em A e B e entender a significação da 

escolha de A ou B por algum outro falante. (WEINREICH, LABOV e HERZOG 

apud VALADARES, 2011, p. 33). 

 

 

Apesar disso, as gírias são vocábulos relacionados a pessoas em condições de 

marginalidade (minorias e excluídos), que por isso sentem necessidade de possuir um 

código próprio e secreto para se comunicarem. Por outro lado, o jargão é usado por grupos 

profissionais e o segredo não é uma condição determinante para a sua existência 

(VALADARES, 2011).  

Na Academia, seu uso é justificado, pois “quanto maior for o sentimento de união 

que liga os membros do pequeno grupo, tanto mais a linguagem gíria servirá como 

elemento identificador, diferenciando o falante na sociedade e servindo como meio ideal de 

comunicação, além de forma de autoafirmação” (idem, ibidem, p. 29). Apesar de o autor 

falar sobre gírias, o termo jargão também pode ser usado nesse caso, devido às semelhanças 

anteriormente observadas. Aqui, também é perceptível a presença da retórica de 

manutenção (HALLIDAY in KUNSCH, 2009). 

 

4. O processo de formação na Academia Militar das Agulhas Negras 

 

A formação do oficial combatente do Exército Brasileiro e bacharel em ciências 

militares tem duração de cinco anos, sendo o primeiro na Escola Preparatória de Cadetes do 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 6 

Exército (EsPCEx), localizada em Campinas, e os demais na Academia Militar das Agulhas 

Negras, em Resende, ao sul do estado do Rio de Janeiro. 

Ao final, em uma cerimônia denominada “Aspirantado” (equivalente a uma 

formatura) o cadete é promovido a aspirante-a-oficial. De acordo com critérios como 

classificação, quantidade de cursos realizados com aproveitamento, mérito, entre outros, 

este formando pode chegar aos postos mais altos da hierarquia do Exército Brasileiro – 

General de Exército, em situação de paz, e Marechal, caso haja uma guerra. 

Todo o processo de formação na Academia Militar das Agulhas Negras ocorre em 

regime de internato, com liberações à disposição do comando. Isso se deve ao fato de que 

há um processo de socialização
5
 do cadete, que poderia ser prejudicada caso houvesse 

convivência com pessoas de fora do grupo. Segundo Castro: “é na interação cotidiana com 

outros cadetes e com oficiais que ele [o cadete] aprende como é ser militar” (CASTRO, 

1990, p. 15, grifos do original). 

O “ser militar” tem ligação com diversas características do Exército Brasileiro 

(Anexo B), entre elas a dedicação exclusiva e disponibilidade permanente, inclusive durante 

a inatividade, e o comprometimento da própria vida. Estas características tornam necessária 

a criação de um vínculo indissociável do militar com a profissão. 

Wortmeyer descreve que há uma “mudança de mundos” para os cadetes e que a 

criação de vínculo com os agentes socializadores (oficiais) é essencial para que essa 

ressocialização ocorra. “Estes se tornarão [...] interlocutores privilegiados, em função da 

intensa identificação afetiva. Sem a criação desse vínculo com os agentes socializadores 

[...] não é possível ocorrer uma ressocialização” (WORTMEYER, 2007, p. 34). 

O que se percebe é que os próprios oficiais dependem da comunicação com os 

cadetes para gerar identificação, criar vínculos e, assim, transmitir a cultura organizacional. 

Caso contrário, a Academia Militar das Agulhas Negras falha no processo de formação do 

cadete, que não se vê capaz de formar o vínculo necessário para o seu aprendizado e, 

consequentemente, para a permanência dentro da instituição. 

Além de Wortmeyer, Castro também observa a necessidade da criação de vínculos, 

desta vez entre os próprios cadetes: 

 

Desde o início, os oficiais procuram criar situações que estimulem o 

desenvolvimento do companheirismo entre os cadetes. Todas as atividades são 

feitas em conjunto [...]. O companheirismo é facilitado também porque os cadetes 

                                                 
5 “A socialização é um verdadeiro processo de aculturação, em que o indivíduo necessitará internalizar os valores, crenças, 

normas e práticas diversas que caracterizam um dado campo organizacional” (WORTMEYER p, 2007, p. 43). 
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compartilham símbolos, objetos, gírias e preocupações comuns, que possibilitam 

uma facilidade de comunicação raramente encontrada em outros lugares 

(CASTRO, 1999, p. 40, grifos da autora). 

 

Conforme se pode observar, o compartilhamento de jargões, chamados pelo autor de 

“gírias”, também é colocado como facilitador do processo de socialização. Seu papel aí é de 

simplificar as interações que levarão ao companheirismo e, consequentemente, ao 

aprendizado de “como é ser militar”. 

 

5. Considerações finais 

 

A Academia Militar das Agulhas Negras tem por objetivo ensinar aos cadetes o que 

é “ser militar” (CASTRO, 1990). Por sua vez, os cadetes desejam adquirir este 

conhecimento e mostram profundo comprometimento com a instituição e suas práticas. A 

transmissão deste conhecimento, que simboliza a cultura organizacional do Exército 

Brasileiro, é dada pela ressocialização do cadete que, só pode acontecer mediante a criação 

de uma intensa identificação afetiva e do vínculo entre cadetes e oficiais (WORTMEYER, 

2007). 

Para isso, são utilizados os jargões militares que, ao mesmo tempo em que 

delimitam a identidade organizacional, facilitam o processo de interação dos cadetes entre 

eles mesmos e com seus superiores. Além disso, provou-se que somente a comunicação 

permite o desenvolvimento e a permanência da cultura organizacional, uma vez que está 

associada ao estabelecimento das formas de agir. 

Deve-se ressaltar, porém, que a necessidade do processo de ressocialização é uma 

peculiaridade do processo de formação do oficial de carreira do Exército Brasileiro. A 

presença de gírias e jargões em outras profissões também pode ocorrer, mas não com essa 

elevada carga intencional e pedagógica. 
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Anexo A – Lista de jargões militares 

 

Acochambrar: ficar de corpo mole, moleza. Acochambrão: Militar que sempre arranja 

alguma desculpa pra não trabalhar ou que sempre descansa na hora de ralar. 

Agasalha: Deixa isso pra lá, ignore 

Aloprar: Tocar o horror. 

Arrego: espécie de exclamação, usada em situações de surpresa e indignação, insatisfação. 

Barriga branca: Quem não é atleta. 

Barro: Problema. 

Bicho: Todos do primeiro ano, novatos. 

Bisonho: inexperiente, burro. Sinônimo de raro. 

Bizu: Dica. 

Cagar o pau: Fazer algo errado. 

Canetear: dar o nome de alguém para o comandante 

Carcaça: Corpo, físico. 

Cobertura: Quepe ou Capacete. 

Dar chance: Se expor demais e ser apanhado no flagra. 

Dar o Pronto: Após o concluir de uma missão, reportar ao superior que foi cumprida. 

Desunido: Aquele que não se preocupa com o bem da tropa e sim com o próprio bem. 

Embuste: Gabar-se, tirar vantagem. 

Felpa/ Felpudo: Conforto, agradável (situação). 

Fora: “Falta”. É acompanhado da quantidade de dias ou tarefas restantes para atingir um 

objetivo. Ex: “Férias – 5 dias fora!”. 

Mijada: Sermão de superior. 

Mocorongo: Não sabe dar palpites, bisonho. 

Moita: Passar despercebido, quem não é notado. 

NB: não barra. Cuja nota não atingiu o índice mínimo desejado nas provas de barra. 

NF: não flexão. Cuja nota não atingiu o índice mínimo desejado nas provas de flexões. 

NN: não nadador. Cuja nota não atingiu o índice mínimo desejado nas provas de natação. 

Pagar: Executar flexões; expressão geralmente acompanhada do número a serem feitas. 

Paisano: Civil. 

Papirar: estudar. 

Peixe: Protegido de um mais antigo. 

Piruar: se oferecer mesmo que involuntariamente. Também pode significar pedir favor. 
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Piruar errado: Se oferecer pra fazer algo e fazê-lo errado. 

Ponderar: Quando se retruca ou se questiona uma ordem. 

PQD: paraquedista. 

Ranchar: Comer (café da manhã, almoço e janta costumam ser no “rancho”). 

Raro: Quando o militar é muito ruim, faz tudo errado. Sinônimo de bisonho. 

Rolha: Fácil. 

Saca: Balada, noitada. 

Sanhaço: situação difícil, instável, preocupante. 

Safo: descolado, malandro, que resolve todos os problemas. 

Sugado: Cansado, exaurido. 

Torar: Dormir. 

Última forma: esquece, não faz mais isso. 

Zaralho: Bagunça. 

Zero: entre os dez primeiros da turma. 

Zero um: Melhor colocado, cabeça da turma. 
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Anexo B – Características da profissão militar 

 

a. Risco de vida 

Durante toda a sua carreira, o militar convive com risco. Seja nos treinamentos, na sua vida 

diária ou na guerra, a possibilidade iminente de um dano físico ou da morte é um fato 

permanente de sua profissão. O exercício da atividade militar, por natureza, exige o 

comprometimento da própria vida. 

 

b. Sujeição a preceitos rígidos de disciplina e hierarquia 

Ao ingressar nas Forças Armadas, o militar tem de obedecer a severas normas disciplinares 

e a estritos princípios hierárquicos, que condicionam toda a sua vida pessoal e profissional. 

 

c. Dedicação exclusiva 

O militar não pode exercer qualquer outra atividade profissional, o que o torna dependente 

de seus vencimentos, historicamente reduzidos, e dificulta o seu ingresso no mercado de 

trabalho, quando na inatividade. 

 

d. Disponibilidade permanente 

O militar se mantém disponível para o serviço ao longo das 24 horas do dia, sem direito a 

reivindicar qualquer remuneração extra, compensação de qualquer ordem ou cômputo de 

serviço especial. 

 

e. Mobilidade geográfica 

O militar pode ser movimentado em qualquer época do ano, para qualquer região do país, 

indo residir, em alguns casos, em locais inóspitos e destituídos de infraestrutura de apoio à 

família. 

 

f. Vigor físico 

As atribuições que o militar desempenha, não só por ocasião de eventuais conflitos, para os 

quais deve estar sempre preparado, mas, também, no tempo de paz, exigem-lhe elevado 

nível de saúde física e mental. 

 

O militar é submetido, durante toda a sua carreira, a periódicos exames médicos e testes de 

aptidão física, que condicionam a sua permanência no serviço ativo. 

 

g. Formação específica e aperfeiçoamento constante 

O exercício da profissão militar exige uma rigorosa e diferenciada formação. Ao longo de 

sua vida profissional, o militar de carreira passa por um sistema de educação continuada, 

que lhe permite adquirir as capacitações específicas dos diversos níveis de exercício da 

profissão militar e realiza reciclagens periódicas para fins de atualização e manutenção dos 

padrões de desempenho. 

 

h. Proibição de participar de atividades políticas 

O militar da ativa é proibido de filiar-se a partidos e de participar de atividades políticas, 
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especialmente as de cunho político-partidário. 

 

i. Proibição de sindicalizar-se e de participação em greves ou em qualquer movimento 

reivindicatório 

O impedimento de sindicalização advém da rígida hierarquia e disciplina, por ser 

inaceitável que o militar possa contrapor-se à instituição a que pertence, devendo-lhe 

fidelidade irrestrita. A proibição de greve decorre do papel do militar na defesa do país, 

interna e externa, tarefa prioritária e essencial do Estado. 

 

j. Restrições a direitos trabalhistas 

O militar não usufrui alguns direitos trabalhistas, de caráter universal, que são assegurados 

aos trabalhadores, dentre os quais incluem-se: 

- remuneração do trabalho noturno superior à do trabalho diurno;  

- jornada de trabalho diário limitada a oito horas; 

- obrigatoriedade de repouso semanal remunerado; e 

- remuneração de serviço extraordinário, devido a trabalho diário superiora oito horas 

diárias. 

 

k. Vínculo com a profissão 

Mesmo quando na inatividade, o militar permanece vinculado à sua profissão. Os militares 

na inatividade, quando não reformados, constituem a "reserva" de 1ª linha das Forças 

Armadas, devendo se manter prontos para eventuais convocações e retorno ao serviço ativo, 

conforme prevê a lei, independente de estarem exercendo outra atividade, não podendo por 

tal motivo se eximir dessa convocação. 

 

l. Consequências para a família 

As exigências da profissão não ficam restritas à pessoa do militar, mas afetam, também, a 

vida familiar, a tal ponto que a condição do militar e a condição da sua família se tornam 

estreitamente ligadas:  

- a formação do patrimônio familiar é extremamente dificultada; 

- a educação dos filhos é prejudicada; 

- o exercício de atividades remuneradas por cônjuge do militar fica, praticamente, 

impedido; e 

- o núcleo familiar não estabelece relações duradouras e permanentes na cidade em que 

reside, porque ali, normalmente, passará apenas três anos. 
 

 


