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Introdução 

 

No Brasil, todos os homens, de 1º de janeiro a 30 de abril do ano em que 

completam 18 anos de idade, são obrigados ao alistamento militar. Caso esta obrigação 

não seja observada, o jovem é considerado “refratário” e, nessa condição, não receberá 

o “Certificado de Reservista”, documento exigido para tirar título de eleitor ou 

passaporte, prestar concurso público, abrir conta bancária ou matricular-se na 

universidade. Dentre os alistados, alguns serão selecionados para servir às Forças 

Armadas durante um ano (período que pode ser reduzido para nove meses). Os que não 

se apresentarem tornar-se-ão “insubmissos”, sujeitos às penalidades previstas pela 

Justiça Militar. 

O processo de alistamento e eventualmente de serviço militar é, portanto, ritual 

de passagem obrigatório nas vidas dos jovens brasileiros, e por isto mesmo, objeto de 

discussão bastante freqüente em suas conversas. Apesar disso, ainda é muito pequeno o 

número de trabalhos acadêmicos que tratam do serviço militar.2 Em particular, a 

experiência subjetiva dos conscritos durante a prestação do serviço militar é tema 

praticamente inexplorado.  

Este trabalho tem por objetivo ajudar a preencher essa lacuna. Trata-se de 

pesquisa exploratória, baseada em entrevistas realizadas nos estados do Rio e de São 

Paulo entre dezembro de 2004 e setembro de 2005 com 12 jovens que prestaram o 

                                                 
1 Celso Castro é pesquisador do CPDOC da Fundação Getulio Vargas. Fernanda Chinelli é mestranda em 
Antropologia Social no Museu Nacional da UFRJ.  
2 Uma exceção é a dissertação de mestrado de Paulo Roberto Loyolla Kuhlmann, O serviço militar, 
democracia e defesa: razões da permanência do modelo no Brasil (USP, Ciência Política, 2001). 
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serviço militar.3 Cada entrevista teve a duração média de uma hora e seguiu um roteiro 

comum, que corresponde aproximadamente às seções deste texto. Os entrevistados 

tinham entre 20 e 33 anos de idade no momento de realização da entrevista. Desse 

modo, a experiência de alistamento a que se referem ocorreu num período 

compreendido entre um e quinze anos atrás. No entanto, os mais velhos, em sua 

maioria, “engajaram” após a prestação do serviço militar obrigatório ― isto é, 

permaneceram voluntariamente nas Forças Armadas. Neste caso, suas observações 

estavam também marcadas pela visão de quem acompanhou a entrada de novas 

gerações de recrutas. À exceção de um entrevistado, que serviu na Aeronáutica, todos os 

outros serviram em unidades do Exército, localizadas tanto nas capitais quanto em 

cidades do interior. Dois entrevistados cursaram o CPOR, que forma oficiais da reserva. 

Apesar dessas experiências diferirem em alguns aspectos ― que serão eventualmente 

assinalados no texto ― há uma experiência básica de iniciação na vida militar comum a 

todos, que se buscará aqui descrever. 

 

O alistamento 

 

O primeiro episódio de contato com a caserna é apresentação do jovem à junta 

de alistamento, momento em que recebe o Certificado de Alistamento Militar (CAM). O 

passo seguinte é a seleção dos que irão servir, resultado de avaliação que compreende, 

conforme a legislação, os aspectos físico, psicológico e moral. 

Muitos entrevistados narram episódios de humilhação verbal durante esse 

processo, principalmente durante a realização do exame médico, durante o qual os 

jovens permanecem inteiramente despidos. Essa humilhação é por vezes caracterizada 

― e desculpada ― como “brincadeira”, dado o tom jocoso de que se reveste, de 

conteúdo muitas vezes homofóbico, e atribuída pelos entrevistados à necessidade de os 

oficiais afirmarem sua autoridade e a diferença entre o ambiente militar e a vida civil, 

ente o mundo “de dentro” e o “de fora”: 

“O pessoal vai chegando, vai entrando, é aquela zoação, um encarnando 

no outro, falando que vai fazer e acontecer, e os soldados falando que... 

‘Ah! vai ser meu peixe. Vou logo cortar a cabeça e comer o rabo’. Essas 

                                                 
3 As entrevistas foram realizadas em São Paulo por Daniela do Amaral Alfonsi e no Rio por Fernanda 
Chinelli.  
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coisas normais. Na época eu vi uma grande palhaçada, uma grande 

zoação na verdade.”4

 

“Você tem aquele monte de regras: usar brinco, alguma corrente, ter 

tatuagem. Normalmente, o Sargento que faz a triagem chama a atenção, 

faz uma piada, brinca. Mas nada que seja ofensivo. Tenta mostrar um 

pouco o que é a disciplina militar em oposição ao regime civil. O 

discurso do militar é muito pautado nisso: ‘vocês são de fora’. (...) Você 

é o tempo todo tratado como civil. Você vai ser mesmo militar depois de 

um tempo. Eles vão te negar, negar o que você era antes, para te criar de 

novo. Negar-te como civil para ter uma existência militar.” 

 

Apenas um dos entrevistados narrou uma cena que considerou “desrespeitosa”: 

um jovem que ainda estava aguardando definirem se serviria ou não teve seu cabelo 

grande cortado à faca perante a tropa de conscritos. O jovem acabou não sendo 

convocado. 

O mais comum nos relatos sobre o processo de alistamento é caracterizá-lo como 

demorado e cansativo. Todos lembram o longo tempo gasto com aspectos burocráticos, 

filas e, às vezes, várias idas e vindas ao local do alistamento.  

 

Ingressando na caserna 

 

 Após o cansativo processo de alistamento militar, aqueles que não foram 

liberados por “excesso de contingente” ou “problema físico”, devem se apresentar ao 

quartel para o qual foram designados. Neste período inicial de treinamento e adaptação, 

os novos soldados são chamados de “conscritos”, categoria considerada depreciativa: 

“Quando você é um conscrito mesmo, quando você está em treinamento, você nem 

existe ainda. A gente nem é monstro, é um verme do Exército. Não é nem ser vivo 

ainda.”  

As primeiras semanas são geralmente descritas como um “caos”. Em geral, o 

período inicial de treinamento é vivido em regime de internato, com restrição de saídas 

durante a semana, como forma de intensificar e acelerar a internalização das normas e 

                                                 
4 Os entrevistados não serão identificados no texto, para que o anonimato seja preservado. 
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valores militares. Os entrevistados relatam os primeiros dias como um período abrupto 

de transição no qual “você não é nem militar nem civil”, vivendo uma clara situação de 

liminaridade. Os superiores pretendem impor a postura militar aos novos integrantes do 

quartel o mais rapidamente possível, mesmo que para isso tenham que ser dadas ordens 

que se apresentam sem propósito aos novatos, como o “senta-e-levanta” descrito mais 

adiante, e a submissão moral através de castigos físicos. O processo de incorporação à 

caserna se inicia, portanto, com a tentativa de “apagamento” da identidade civil através 

da submissão à autoridade dos superiores na hierarquia militar e a disciplina dos corpos: 

“Uma coisa muito louca, porque você está saindo de um mundo e 

entrando em outro, um mundo onde o valor moral é você obedecer ao seu 

superior e tratar bem seu subordinado, mas exigir respeito dele. E certas 

coisas que eu nunca tinha visto na minha vida: você fez tal coisa, o cara 

manda você fazer exercício físico ali, o cara te xinga. Você não pode 

fazer nada, você tem que ficar tempos imóveis. Para que ficar imóvel!? O 

cara deixar você 20 minutos em uma posição, debaixo de sol... e você 

tinha que aprender a marchar, e o cara gritando, naquela gritaria, 

correndo para tudo quanto é lado. Então é um novo mundo. Até que você 

aprende que você não é mais um civil, então você não está mais 

subordinado à Constituição, ao Código Penal, mas ao Código Penal 

Militar.” 

 

 A lembrança recorrente é de um tempo acelerado, em que se está “sempre 

correndo”, e também durante o qual se é submetido a ordens gritadas e muitas vezes 

sem um objetivo aparente ― como o “senta-e-levanta”: 

“Eles mandavam acelerar para você se arrumar, enquanto você não 

estava pronto eles mandavam você sentar e levantar se arrumando porque 

ali começava toda a disciplina. Você sentava botando calça, você 

levantava botando blusa, botava o coturno. Então, ali a gente já viu que o 

negócio não era mais brincadeira.” 

 

“Eu me lembro até hoje, tem aquela velha história do “sentar e levantar” 

várias vezes. ‘― Sentado!, um, dois. ― De pé!, um, dois. ― Sentado!, 

um, dois. ― De pé!, um, dois’. Essa foi a primeira coisa que a gente fez. 

Naquela hora me deu vontade de chorar, porque chega uma hora em que 
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você não agüenta mais. A gente fica sentando e levantando, flexionando 

as pernas. Isso é durante uns dez minutos sem parar e eles ainda 

começam a zoar. É engraçado, porque aí eles se divertem mesmo.”  

 

A tentativa de “enquadramento” dos novatos à vida militar é feita de forma rápida 

e impositiva. Modificações em relação à experiência anterior dos “conscritos” com o 

tempo são, muitas vezes, veículos de aprendizado da nova condição. 

“O primeiro mês é o pior, porque tem que enquadrar a gente logo, a gente 

tem que ter uma postura de militar o mais rápido possível. Então [é] 

Sargento, Tenente pegando no teu pé e “Vum’bora, tem que tomar 

banho”, “Vum’bora, tem 15 segundos para tomar banho”, “Vum’bora, 

você tem 1 minuto para se vestir”. Isso, porra, [com] “nêgo” apitando no 

teu ouvido, “Vum’bora, ‘cê tá achando o quê?”... O primeiro mês é 

bizarro, é um impacto que eles dão, que você fala: ‘Agora sim, estou me 

sentindo um militar, depois desse mês’, porque você acaba assustado, 

porém você tem que dançar conforme a música.” 

 

“O que exército procura normatizar todos os seus passos, todas as suas 

atitudes, torná-la reflexa. Tem militares muito conservadores que acham 

que só sobre pressão você forma um militar, que era o caso do meu 

Tenente: “Abaixo! Acima!”, “Obedece!”, “Corre de um lado pro outro!” 

― fez errado, pune. O primeiro choque é isso, a primeira semana todo 

mundo fica punido e preso no quartel, todo mundo faz besteira. [...] Tudo 

o que você fazia estava errado, era um absurdo, então você dizia assim: 

“Pô, mas nada do que eu faço está certo?” A idéia é essa, você se sente 

um traste.” [...] É um negócio de um controle, os caras vão te testando. E 

o disciplinamento é por aí. É só humilhação: ‘Você é um mocorongo’, 

‘Você é um imbecil’, ‘Você é um bisonho’.” 

 

Mas o período inicial de treinamento não é marcado somente pelo “senta-e-

levanta”, pelos xingamentos e pela afirmação de autoridade. Nestes primeiros tempos os 

conscritos têm parte de seu tempo ocupado com palestras e instruções, cujo conteúdo 

varia de acordo com a força e com a unidade em que servem. Mais freqüentes são as 
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instruções sobre o comportamento militar, o uso das armas, a história das Forças 

Armadas no país, exercícios de ordem-unida. 

As aulas, principalmente aquelas sobre a história das Forças Armadas no Brasil, 

foram caracterizadas por dois dos entrevistados como tendo um caráter fortemente 

ideológico, não só no sentido de tentar incutir idéias e valores, mas também com o 

objetivo de mascarar as reais condições em que se dá o serviço militar obrigatório: 

“Aí vinham algumas coisas históricas, Batalha dos Guararapes, Intentona 

Comunista [...], a história do Exército, a constituição da nação. Eles 

falavam que a escola de engenharia foi a primeira do Brasil, foi quem 

ergueu o Brasil. Eles jogam muito nessa coisa para incentivar a moral, 

que o salário é baixo, as condições de trabalho são ruins, então eles 

tentam ganhar mais pela moral. Quando é instrução de armamento, o tom 

muda. Quando você está aprendendo a manusear arma, é só esporro, é 

porrada.” 

 

Aspecto fundamental dessa “doutrinação” inicial é a forma pela qual é 

transmitida, principalmente tendo-se em conta a situação liminar vivida pelo 

“conscrito”: “Eu acho um pouco vazio, mas a forma com que ele é imposto, o tom da 

voz, faz com que você acaba até acreditando, que tem importância e vai defender o 

país”. 

 

Hierarquia 

 

 A ênfase na hierarquia é característica universal das Forças Armadas. No 

presente estudo, como esperado, os entrevistados apontaram a hierarquia, associada à 

disciplina, como pilares do Exército, no sentido de obtenção e manutenção da ordem. A 

justificativa passa pela eficácia da tropa numa situação combate, ou mesmo de 

prontidão para o combate. Os recrutas devem aprender, na prática: 

“[...] que ninguém é igual a ninguém, que existe um subordinado e um 

superior, alguém que manda e alguém que obedece, que se todo mundo 

quiser mandar, não consegue... Que a base do militarismo é a hierarquia e 

a disciplina, sem isso você não tem militar. Manter um grupo de 

combate, um grupo de batalhão, uma companhia, depois um exército de 5 

mil pessoas, você tem que ter uma hierarquia, não tinha como fugir disso. 
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Depois com o tempo eu acabei vendo que o militarismo é uma coisa 

muito fácil, estava escrito no regulamento o que você podia ou não fazer, 

o pessoal não inventava.” 

 

A hierarquia também é vivida e percebida cotidianamente, bem como reforçada, 

pela segregação do convívio entre os indivíduos ― o regulamento militar prevê 

oficialmente os “círculos hierárquicos”, que definem os limites da sociabilidade entre 

militares de diferentes graduações e patentes. Na caserna, quase todos os espaços são 

separados por critérios hierárquicos. Quanto mais se sobe na hierarquia, melhor a 

qualidade do espaço ocupado. Logo, há a cozinha dos soldados e a cozinha dos 

sargentos, o banheiro dos soldados e o banheiro dos oficiais, e assim por diante. Os 

recrutas logo adquirem consciência de que a hierarquia é uma premissa que se aplica a 

todos os membros da corporação: há sempre um superior e um inferior ― neste caso, 

exceto para os “conscritos”. 

“Eu tinha a seguinte consciência: se eu abaixava errado, ou se dava 

alguma alteração, em parte era minha culpa, em parte era do meu 

instrutor, porque havia uma hierarquia. Se o Tenente não conseguia me 

treinar direito, o Capitão vai cobrar dele, o Major vai cobrar do Capitão, 

o Tenente-Coronel vai cobrar do Major, entendeu? Quer dizer, a pressão 

também é deles, não é só minha.” 

 

 A punição para atitudes que, na visão dos superiores, contrariam a submissão 

hierárquica, é imediata. Um entrevistado conta que: “Até você aprender que tem que 

chamar de ‘senhor’... [Narra que uma vez tratou um superior por ‘você’] “―Você, não! 

É senhor! Vai, paga dez flexões”. Então tem isso daí até se você pegar essas regras 

básicas.” 

No entanto, apesar de o princípio da hierarquia implicar em distanciamento entre 

as diferentes patentes, a maior parte dos entrevistados conta que, após o período inicial, 

o contato com indivíduos de patentes superiores pode tornar-se mais fácil. Relatam, 

contudo, que esta aproximação só é possível com aqueles superiores que lhes dão 

abertura, ou seja, são mais brincalhões e menos apegados às formalidades. Essa relação 

pode se limitar a conversas e conselhos ou se estender a uma “balada” entre soldados e 

tenentes. 
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“Tinha uns que davam abertura de você contar piada, brincar, saíam, às 

vezes até no dia que você não estava de serviço, saíam com você. Tinha 

uns que não, tinha uns que você sabia que era aquilo ali só porque tinha 

que tirar serviço com eles, que eram bem regrados mesmo, não faziam 

nada fora da regra, eram totalmente regrados.” 

 

“Depois você vê que os caras são muito ‘filhos-da-puta’ no treinamento, 

mas depois você vai trabalhar no dia-a-dia – porque no final das contas é 

um serviço burocrático – e os caras são até gente boa. Quando você sai 

encontra os Tenentes nas ‘baladas’. Você até sai de ‘balada’ com eles às 

vezes. Mas lá dentro é outra coisa, você bate continência e tudo mais.” 

 

“Os oficiais são pessoas muito sérias. De início eles não dão nenhum tipo 

de confiança, você não encontra nenhum tipo de acesso, porque naquele 

momento você já está carente porque está acostumado a morar, a ter 

família, dormir com sua família e ali você já não estava mais dormindo 

com a sua família. E alguns sargentos, alguns só, que depois de tudo, à 

noite, sentavam com você e explicavam como ia ser. Porque a princípio a 

gente não tinha noção do que estava acontecendo, não sabia o que tinha 

lá dentro do quartel. Então, só alguns sargentos conversavam com a 

gente, explicavam tudo.” 

 

Três entrevistados fizeram menção aos “peixes”, ou seja, àqueles soldados que 

desfrutaram de privilégios por terem algum tipo de relação de parentesco ou de amizade 

com sargentos ou oficiais. Os “peixes”, além de gozarem de relativa proteção, podiam 

também ocupar funções privilegiadas durante o serviço, como trabalhar no comando do 

quartel, onde as atividades são mais burocráticas e as regras não são seguidas tão à 

risca.  

Muitas vezes, os subordinados estabelecem uma relação de respeito e admiração 

com pelo menos algum de seus superiores. Trata-se de um processo de identificação que 

parece tornar mais fácil a aceitação da submissão. Esse processo é muito facilitado 

quando o superior “dá o exemplo”, vivendo com os recrutas os momentos difíceis: 

“Cada pelotão tem um sargento responsável e um oficial. O meu pelotão, 

pela graça, foi muito bem escolhido porque pegou um sargento 
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maravilhoso, que fazia todas as missões junto, pegava as missões junto 

com você [...] Tudo que tinha que fazer, ele pegava e fazia junto. Então, 

até te dava mais estímulo para fazer.” 

 

No entanto, se os sentimentos de opressão e submissão hierárquica podem ser 

aceitos como naturais ou parcialmente diluídos por uma convivência mais relaxada, há 

sempre a certeza de que as regras da hierarquia são rígidas, e podem ser impostas a 

qualquer momento: 

“É ruim você depender do humor de uma pessoa para decidir a tua vida, e 

é um pouco que fica no dia-a-dia. Se o Comandante quiser te prender ele 

vai te prender, sem você ter feito nada, se ele quiser te perseguir vai te 

perseguir. Enfim, não existe muito essa relação entre iguais, a 

estratificação é muito grande.” 

 

A internalização da submissão hierárquica é inevitável, mas os indivíduos lidam 

com ela num contínuo que vai desde sua aceitação como algo natural, até desenvolver 

técnicas de resistência e distanciamento psicológico do papel a ser desempenhado: 

“Muitos ali [...] queriam bater o pé, queriam tentar se revoltar um pouco. 

Porque não tem espaço para você se revoltar, se colocar contra. É 

obrigatório, você está ali e não adianta, porque senão você vai ser punido, 

dependendo da sua revolta ali a punição é maior.” 

 

“Eu até desenvolvi algumas técnicas para evitar ficar me submetendo 

totalmente a eles. Por exemplo, eu até fazia continência, mas em vez de 

eu falar ‘―Sim, senhor’ eu falava ‘―Certo’. Falava bem convicto, então 

passava batido. O sargento, que era considerado o pior de todos, ele 

notava: ‘Certo é o caralho, é Sim, senhor!’ Outra coisa – na verdade, era 

uma prática de todo mundo: na hora que tinha um oficial vindo, já 

desviava do caminho ou ficava de costas. Sempre dava um jeito de evitar 

ficar dando continência. Bom, essas coisas que a gente faz no cotidiano 

para não ficar totalmente submetido.” 
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A rotina da caserna 

 

Como se adaptar à vida na caserna? Um “manual de sobrevivência” teria, 

seguindo a opinião dos entrevistados, algumas regras de ouro. Fazer só o necessário e 

não chamar a atenção (“ficar na moita”), ficar atento e esperto (“ser safo”), ter um bom 

diálogo e saber lidar bem com situações adversas; ter disciplina e respeito à hierarquia 

― são pré-requisitos básicos apontados pelos entrevistados para uma boa convivência 

com colegas e com superiores durante a prestação do o Serviço Militar Obrigatório. 

Para uma boa adaptação à vida na caserna, a maioria dos entrevistados acha 

fundamental fazer apenas aquilo que lhe é ordenado. Ou seja, o soldado não deve se 

destacar por um desempenho abaixo ou acima da média. Frases como “Quem não é 

visto, não é lembrado” e “Se não está atrás de seguir carreira, faça o seu serviço e fique 

muito na moita” são recorrentes. 

“Às vezes, se você ficar no seu canto, tranqüilo, você não faz nada, é só 

não chamar a atenção. Às vezes, chamando a atenção, até mesmo um 

bom militar, aquele cara que corre mais, que sabe melhor pintar uma 

parede, ele acaba de se destacando. Ele quer continuar servindo, mas 

acaba sendo mais cobrado. E, às vezes, se não cumprir, ele vai tomar 

esporro. Então, às vezes você não chega a acochambrar, mas fazendo só 

o necessário é bom, você não chama nem a atenção nem é malvisto.” 

 

A disciplina e o respeito são tidos como imprescindíveis: é preciso ter a atenção 

redobrada para não infringir as regras: “Para se adaptar tem que ter disciplina e respeito 

à hierarquia”; “Tem que ser safo, tem que ser esperto, não pode sossegar, morcegar, 

você não pode ficar lerdando”, na expressão de alguns entrevistados.  

A infração à regra, muitas vezes, afeta não só o indivíduo como todo o grupo. Se 

um membro de um pelotão não se adapta ou não respeita as regras, todo o grupo pode 

ser punido. Um entrevistado relatou, por exemplo, que em represália á infração 

cometida por um dos colegas, o tenente prendeu todo o pelotão no alojamento por uma 

noite. O grupo se revoltou, e o colega infrator foi punido com uma surra.  

As atividades mais freqüentemente desempenhadas pelos recrutas no quartel são 

a limpeza e manutenção das instalações e armamentos, além dos exercícios físicos. 

Todos os entrevistados mencionaram que passavam a maior parte do tempo varrendo o 

chão, fazendo faxina nos banheiros, catando folhas dos gramados ou passando cal nos 
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muros, contrastando essas atividades com o pouco engajamento em atividades de caráter 

propriamente militar: “Eu fiquei mais tempo com a vassoura na mão do que com o fuzil, 

isso com certeza. Era toda hora. Faxina em várias peças, desde banheiro passando por 

capinar, passando por ajeitar, fazer a marcação no campo de futebol...” A situação é 

diferente apenas para os entrevistados que serviram no CPOR. Ao invés das faxinas e 

atividades afins, eles destacam o tempo gasto com instrução militar, palestras e 

educação física. 

 Além da limpeza e dos exercícios físicos, a rotina da vida no quartel foi descrita 

como muito marcada pelas punições. Todos os entrevistados afirmaram terem sido 

punidos ao menos uma vez. Os motivos mais comuns estavam relacionados à 

apresentação pessoal: barba mal feita, uniforme mal passado, coturno sujo. Punições 

desse tipo ocorrem com mais freqüência no período inicial, quando os recrutas ainda 

estão aprendendo as regras da caserna, mas podem ocorrer durante todo o ano: 

“Sexta-feira você estava lá, o cara vinha e passava revistando para ver se 

o seu uniforme vinha passado, sua barba feita, cabelo cortado, sapato 

brilhando. Se tivesse qualquer coisa suja, sem botão, fivela, você tinha 

que ficar no final de semana fazendo faxina, você não ia para casa, não ia 

namorar.” 

 

Também bastante freqüentes são as lembranças de punições para faltas como 

recostar-se quando no serviço de guarda (“acochambrar”, na gíria dos militares), dormir 

em serviço, não suportar exercícios físicos, usar a farda sem necessidade em 

determinados ambientes e acidentes de tiro, sendo algumas dessas situações 

consideradas mais desonrosas. 

“O menos prestigioso era o cara dormir em serviço, perder a arma ou ter 

um acidente de tiro. Acidente de tiro não existe, nenhuma arma dispara 

sozinha, a arma dispara porque alguém puxou o gatilho, e se você puxou 

o gatilho sem querer é porque você deu um golpe, e isso é falta de 

atenção, falta de treinamento. Então, o que é considerado mais 

desonroso? Você dormir em serviço, porque você dormir em serviço 

você está colocando em risco a vida de quem está dormindo, você está de 

serviço para proteger o quartel. E também não agüentar os exercícios 

físicos, isso também era considerado desonroso. Porque se você não está 
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agüentando exercício físico na hora que você precisar, que alguém 

precisar de você, você não vai conseguir dar conta.” 

 

As penalidades são, em sua maioria, flexões ou corridas, pernoite no quartel, 

detenção no final de semana ou feriado e transferência para um setor considerado pior, 

como o Pelotão de Obras, que se dedica predominantemente à faxina e à manutenção do 

quartel. A pior sanção é a prisão. As punições são consideradas mecanismos 

disciplinadores e de reforço da hierarquia na caserna, visto serem aplicadas sempre de 

um superior para um inferior e nem sempre justificáveis pelas normas, mas muitas 

vezes acionadas apenas para afirmar autoridade. 

Elemento fundamental de diferenciação entre a vida anterior, no mundo civil, e a 

vida na caserna, é o aprendizado de gírias e expressões consideradas como tipicamente 

militares ― por exemplo, “paisanos” em referência aos civis. Algumas gírias mais 

recorrentemente citadas pelos entrevistados são: 

 

• Aloprar: perder a linha, a compostura, a razão. 

• Bizú: Manha, dica. Tudo que é bom é “bizu”. Pegar o bizú “é você ficar esperto, 

sacar o que está rolando, [...] se ligar antes da coisa acontecer, se dar bem e sair 

fora.” “Quando o cara está “bizurado” é quando ele tem uma mamata. Por 

exemplo, os caras que vão trabalhar no gabinete do Coronel. Tinham mamata 

porque eles não precisavam “virar os olhos”, isto é, ficar na guarda.” 

• Conscrito: soldado nos primeiros tempos de serviço militar. Por definição, também 

bisonho e mocorongo. “É ofensa. Quando a gente já está há mais de seis meses no 

serviço militar, já começa a falar assim: ‘Vai, seu constrito, sai da minha frente!” 

É assim que a gente se chama quando quer falar alguma coisa pejorativa, mas não 

ofensiva.” 

• MB: “Maria Batalhão”, mulher que se oferece para soldados. 

• Mocorongo: soldado lerdo. 

• Morcegar: “fingir que está fazendo alguma coisa, quando, na realidade, está ali de 

bobeira.” 

• Peixe: soldado que goza de alguma proteção dos superiores e que sempre pega as 

atividades mais tranqüilas. 

• Safo: soldado rápido, dinâmico. 
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• V.O. (“vê-ó”): verde-oliva, cor do uniforme do Exército. 

• Virar os olhos: “É quando você está na guarda, você está ‘virando os óio’.” 

• Voar: ficar zanzando, “voando” pelo quartel. Como dizia um coronel: “Soldado 

voando ou quer cadeia ou quer serviço”. 

 

No acampamento: vivendo no limite 

 

Frio, humilhação verbal, carregar peso excessivo, comida racionada e poucas 

horas de sono. Essas são algumas dificuldades que os entrevistados evocam a respeito 

das experiências no “acampamento”, durante treinamentos de guerra que duravam 

alguns dias. Em todos os relatos destaca-se o extremo esforço físico exigido dos 

soldados, como rastejar no mato ou no charco carregando outra pessoa ou correr longas 

distâncias com toda a bagagem. 

Os dois entrevistados que fizeram CPOR parecem ter vivenciado as piores 

experiências de acampamento, comparando seus relatos aos dos demais entrevistados. 

Eles narraram mais episódios de exigência física e psicológica e enfatizaram bastante o 

sofrimento por que passaram. Essa maior intensidade na provação do acampamento 

pode ser atribuída ao fato de que quem faz CPDOC está se preparando para ser oficial 

da reserva ― deve, portanto, saber “dar o exemplo”; por outro lado, a sensação de 

maior rigor (em relação à dos recrutas) pode ser exagerada pelo contraste entre a rotina 

mais tranqüila de que gozam e o tempo vivido no acampamento: 

“Os oficiais tiram o maior sarro desse negócio de CPOR ser fácil. [O 

acampamento] foi um martírio. Nunca sofri tanto na minha vida... Você 

não tem idéia, não dá para descrever. [...] Quando a gente voltou, parecia 

que estávamos voltando da guerra. Fogos, a família reunida. Eu te juro, 

quem não agüentava, quem não tinha força física, tirou de onde não 

tinha. [...] É impressionante você ver aquela galera toda que entrou 

bisonha incorporar o espírito militar.” 

 

O acampamento é uma tentativa de simular uma situação real de combate, em 

que as condições de vida podem ser extremamente precárias e o esforço físico 

sobrecarregado. É quando se pretende fazer com que os soldados vivenciem situações-

limite, pondo em prática o que foi ensinado no treinamento inicial no quartel. Tais 

situações não são apenas físicas, mas experimentos morais e psicológicos, visto que os 
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entrevistados afirmaram que, ao vivenciá-las, têm a oportunidade de experimentar seus 

limites físicos e psicológicos. Outra experiência vivida no acampamento é a 

oportunidade de, através do sofrimento compartilhado, sentir-se mais unido a seus 

colegas de farda. 

O sentimento de companheirismo e camaradagem, fortemente estimulado durante 

a vida na caserna, foi considerado pela maioria dos entrevistados como uma das mais 

importantes experiências vividas durante a prestação do serviço militar. Esse sentimento 

ajuda a enfrentar as dificuldades, através da união: 

“No Pelotão, como todo começo, tem aquele pessoal que não se conhece 

e com o tempo vai conhecendo, e no final se consideram como irmãos.” 

 

“A minha turma se uniu muito, os nossos superiores faziam com que a 

gente se unisse muito para se safar das dificuldades. [...] Então, a 

dificuldade que a gente enfrentava a gente estava todo mundo em um 

bloco, a gente não deixava ninguém na mão, ninguém.” 

 

“A nossa turma era unida. [...] então criou-se ali um espírito de equipe, e 

isso cada um vai levar ali para sua vida, vai poder usar isso depois no 

trabalho. Não sei, acho que uma das coisas é esse espírito de equipe. A 

questão do respeito, não o respeito pautado na hierarquia, mas o respeito 

pelo próximo, de você estar junto ali, se ferrando igual [...] a amizade, 

criar laços ali fortes.” 

 

“Não existe branco, nem preto, nem pardo, nem índio: somos todos 

verdes. Éramos todos da mesma idade e a gente era tão unido por causa 

do treinamento! O Tenente falava: “Vocês têm que ser unidos, porque se 

todo mundo quer te foder, se vocês não permanecerem unidos, você não 

vão sobreviver”. Todos os superiores sempre querem te foder. E você é 

bem unido com os seus colegas.” 

 

 Um dos entrevistados, contudo, disse não acreditar neste sentimento de 

companheirismo entre os membros do pelotão. Em sua opinião, essa “irmandade” é 

imposta ideologicamente pelo Exército, não havendo nada mais do que “coleguismo”. 

Esse depoimento serve para lembrar a mesma observação feita acima, sobre a variação 
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com que a submissão hierárquica pode ser subjetivamente vivida. Mesmo assim, não há 

como negar que, na visão dos entrevistados, a união e a camaradagem estão entre os 

valores que predominam na dinâmica das relações sociais não só durante o serviço 

militar, como no ambiente da caserna em geral.  

O espírito de camaradagem, no entanto, ao mesmo tempo que reforça a união do 

grupo, alimenta a rivalidade e oposição com outros grupos de igual natureza ― por 

exemplo, entre as diferentes companhias, quartéis e forças armadas. No limite, há 

referência, nos depoimentos, a brigas entre esses diferentes grupos. 

 

Questões de gênero 
 

 

O ambiente da caserna é fortemente masculino. A farda aparece, nos 

depoimentos, relacionada à virilidade e à masculinidade. Os entrevistados também 

afirmam que a farda desperta o interesse de algumas mulheres: “Uma vez uma mulher 

simulou um desmaio, para cair nos meus braços, para que eu cuidasse dela”, outros 

“iam andar pelo Centro da cidade uniformizados só para tirar sarro e pegar mulher.” 

Havia, no entanto, a percepção de que o prestígio da farda se manifestava apenas em 

alguns lugares, e perante públicos específicos: 

“Quando eu ia em um baile, no Mistura Brasileira, Cabeça Branca em 

Santo André, no Chaplin, de repente as mulheres ficavam olhando, 

puxavam papo. Mas se fosse em determinados ambientes, era indiferente. 

Ao contrário, na PUC, algumas até se afastavam...” 

 

De acordo com os relatos, é comum o assédio feminino nos quartéis. Algumas 

mulheres procuram fazer contato telefônico com os soldados na tentativa de marcar 

encontros ― são apelidadas de “Marias Batalhão” ou “MBs”. Alguns contam episódios 

em que soldados que levaram mulheres (prostitutas, em sua maioria) para ter relações 

sexuais no interior do quartel foram descobertos e severamente punidos.  

 Alguns entrevistados enfatizam a postura machista dos militares em relação às 

mulheres. Nenhum dos entrevistados, no entanto, se opôs à participação das mulheres 

nas Forças Armadas. Alguns vêem até como positiva a presença feminina, no sentido de 

“amenizar” a forte masculinidade que impera no ambiente militar. Vários, no entanto, 
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consideraram que o serviço militar para as mulheres deve ser limitado a funções 

administrativas, devido à sua suposta fragilidade física 

“As mulheres são, como todo mundo sabe, fisicamente elas mais fracas 

que os homens, mas, falando assim de... de funções administrativas? 

Com certeza... Não tinha nada lá que mulher não pudesse fazer.” 

 

“O que a gente passou ali, acho que as mulheres dariam conta de fazer. 

Acho que seria legal, seria outra visão, porque muito homem junto é 

complicado também. Esse negócio de um querer ser mais macho que 

outro [...] também é complicado.” 

 

“A gente tinha mulheres que eram sargentas, mulheres oficiais, mudava a 

rotina... No sentido de respeito, de não ser um ambiente onde só tem 

homem, ambiente que só tem homens começa, parece que vira obsessão 

falar de mulher no ambiente onde só tem homem.” 

 
Os entrevistados afirmaram a presença de gays e “afeminados” no quartel. Eles 

seriam objeto de brincadeiras, piadas e chacotas. No entanto, não teriam ocorrido 

reações mais drásticas nem por parte colegas soldados, nem dos superiores, o que é ao 

menos em parte atribuído ao temor de um processo judicial. As entrevistas, na verdade, 

sugerem algum grau de aceitação do homossexualismo no âmbito do Exército, desde 

que discreto e não explícito. De qualquer forma, a postura considerada masculina é o 

padrão exigido: 

“Porque o militar tem que pressionar, tem que falar alto, você aprende a 

fazer isso, você aprende a falar alto, você tem que soltar a voz, tem que 

dar ordem de comando, você tem que falar áspero porque na hora que 

você for interpelar alguém você tem que causar um impacto.” 

 

Raça, política, religião 

 

Os entrevistados afirmam haver uma tolerância razoável na caserna em relação à 

diversidade racial, a opiniões políticas e a crenças religiosas diferentes. 

Quando perguntados sobre preconceito racial, a maioria negou sua existência no 

âmbito da caserna, o que foi explicado pela necessidade de um sentimento de união e 
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igualdade entre os soldados ― na expressão de um entrevistado, “somos todos verdes” 

―, pelo medo de punição pela justiça militar ou pelo grande contingente de negros no 

Exército.  

“Tinha Coronel negro, Major... Não existia esse negócio, não... Nem com 

relação a japonês, negro, todos são iguais, todos são... iguais não, porque 

não existe igualdade, existe superior e subordinado, mas jamais alguém 

fala ‘― Seu preto maldito’.” 

 

“Não existe aquela coisa de chamar de [chamar de] “negão”, “crioulo”, 

isso não existe mesmo. Isso é muito, mas muito mal visto. Porque o 

contingente de negros é grande. [...] Não existe branco, nem preto, nem 

pardo, nem índio: somos todos verdes.” 

 

Apenas um entrevistado (que se autodeclara negro) afirmou a existência de uma 

estratificação racial no Exército, principalmente entre as Armas, sendo a Infantaria ― 

“bucha de canhão” ― a arma de predominância negra e a Cavalaria de predominância 

branca.  

Nenhum dos entrevistados afirmou haver restrições no SMO quanto à opção 

religiosa. Ao contrário, foi sugerido o respeito e a promoção de eventos de caráter 

ecumênico, como a “Páscoa Militar”. Alguns mencionaram o crescente número de 

evangélicos nos quartéis, em consonância com sua crescente ampliação na sociedade 

brasileira. 

 A postura militar em relação à política parece ser bastante flexível, a confiarmos 

nos depoimentos. Apesar de ser uma instituição tradicionalmente conservadora e que 

não estimula internamente a discussão política, parece haver algum espaço até para 

militantes de esquerda, como três entrevistados, que afirmam haver revelado suas 

posições político-ideológicas desde o alistamento e, mesmo assim, terem sido aceitos. 

Eles afirmaram terem tido liberdade para debater sobre essas questões até mesmo com 

os oficiais: 

“Cheguei a vender uns três Opinião Socialista, o jornal do PSTU [...] No 

quartel tinha sempre uma discussão política. Vinham uns jornaizinhos 

que eu consegui pegar na parte de administração, falando sobre o MST. 

Tem um debate lá dentro.” 
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“Na faculdade de Ciências Sociais [que cursava, já durante o 

engajamento], os professores falavam, ‘Você não é um espião? Você 

quer mesmo estudar Ciências Sociais?’ Aí chegava no quartel com a 

camisa do MST, ou com um livro do Marx [...] Eles achavam louco, 

falavam: ‘Você é louco, você tem que sair da Aeronáutica’ eu falava 

“Beleza, um dia eu vou sair”. Mas nunca fui discriminado... [...] Isso 

acabou criando vínculos de amizade com oficiais que olhavam e falavam 

‘Ah! Você é o cara que estuda Ciências Sociais? Então vamos trocar uma 

idéia..’ [...] Mas o militarismo em si, os militares no dia a dia, não são de 

direita nem de esquerda, eles apenas obedecem. Quem está comandando 

lá em cima, quem são os comandantes, se for de esquerda, eles vão 

apoiar a esquerda, se for de direita, vão apoiar a direita.” 

 

“Isso é uma coisa interessante da minha vivência no exército. Por um 

lado essas minhas convicções ideológicas, vamos dizer assim, mais 

progressistas, e [por outro] o tom justamente conservador da retórica do 

exército, principalmente verbalizado na figura do comandante e de 

alguns oficiais. [...] Foi muito boa a minha experiência nas Forças 

Armadas. Ajudou-me a quebrar um monte de estereótipos que eu tinha 

em relação à instituição. [Por exemplo], achar que todo mundo dentro das 

Forças Armadas é conservador. Achar que todo mundo é de direita, 

reacionário, o que não é verdade. Uma das maiores lições que eu tive, do 

ponto de vista do aprendizado como militante de esquerda, foi no 

Exército, por incrível que pareça!” 

 

Entretanto, apenas os entrevistados militantes (citados acima) ou com uma 

postura política definida, disseram haver qualquer tipo de debate. Os demais não 

mencionaram discussões sobre política. Segundo um dos entrevistados, um dos motivos 

da falta de interesse em se debater política era o fato de que grande parte dos soldados 

tinha a intenção de engajar após a prestação do serviço militar obrigatório e, portanto, 

queriam evitar qualquer possibilidade de atritos. 

 

O uso de drogas e o mundo do crime 
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Os entrevistados, à exceção de um, afirmam que o uso de drogas ― maconha e 

cocaína, em particular ― era bastante recorrentes no quartel, assumindo alguns terem 

sido usuários. Este seria era um hábito comum na caserna, tanto por parte dos soldados 

quanto dos oficiais. Um entrevistado chegou a afirmar que “nunca me droguei tanto 

quanto no quartel”, afirmando ainda que cerca de 60 de seus colegas também usaram a 

droga de forma esporádica. Seria comum a prática de se fazer “vista grossa” à venda de 

drogas, já que muitos oficiais também seriam usuários.  

“Rola muito isso, rola muita droga. Os soldados antigos, principalmente.” 

 

“Droga tinha muita gente que usava, que era usuário, tinha gente que 

traficava, porque era um comércio, digamos assim, livre, sem problemas. 

Então tinha muita droga. Agora, cada um sabia o queria para si. Quem 

quisesse usar, usava. [Qual tipo de droga havia?] De todos os tipos.” 

 

“Droga é uma coisa assim que anda muito junto com militarismo. (...) 

Porque eu acho que tem, independente[mente] dos lugares onde eu fui, 

dos lugares onde eu servi, maconha e cocaína sempre fizeram parte.” 

 

“Uma coisa é fato: eu nunca me droguei tanto que nem lá dentro. Nossa, 

muito, muito! Cocaína, maconha... quilos! A gente ficava dentro da sala 

do PABX e ninguém entra no PABX, não tem porquê entrar lá. A gente 

ficava operando o telefone e só, nada mais. Ali tem um banheiro. [...] 

Isso depende do quão rigorosos eram os Cabos da guarda, eram os 

Sargentos. [...] Teve um dia que eu e [um colega] passamos o dia inteiro 

fumando maconha. [...] Nossa, eu fiquei estragado aquele dia! Cheirar? 

Nossa, a gente fazia mesclado! Quando a gente pegava a cocaína dos 

caras para fazer mesclado, nossa! [De quem vocês pegavam as drogas?] 

Alguém trazia da área, a gente dava dinheiro [...] ou o cara morava na 

[nome da favela] ou em algum lugar onde já tinha o traficante dele. [...] 

Acho que uns 60 [colegas] usavam. Esporadicamente.” 

 

Os principais motivos mencionados para o consumo de drogas foram a pressão 

que existe no ambiente militar e a necessidade de se ficar acordado por várias horas ― 

“ficar ligado” ― durante a guarda ou em treinamentos prolongados: 
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“Droga é uma coisa assim que anda muito junto com militarismo. (...) 

pelo alto grau de pressão, você acaba muito... O álcool também é muito 

forte, têm muitos alcoólatras dentro dos militares, porque é muita pressão 

então você quer relaxar e cocaína porque às vezes você tem que sair em 

uma missão e ficar acordado à noite e ficar sob tensão e então os caras 

cheiravam cocaína para ficarem acordados, para ir para uma missão, para 

fazer treinamento e para dar mais adrenalina, para parecer mais real, 

então era muito comum droga no quartel; muito, muito, é quase 

inimaginável. 

 

“Eu já ouvi falar de oficiais. Primeiro cocaína. Para ficar ligado mesmo, 

por conta da pressão, já ouvi falar (...) É meio aberto, as pessoas 

comentavam, vazava. Mas também o cara fica desmoralizado.” 

 

Além do consumo de drogas, a presença de traficantes e colegas-bandidos no 

quartel também foi afirmada em algumas entrevistas. Este tema variou conforme os 

entrevistados terem servido no Estado do Rio (onde o fato parece ser mais comum) ou 

em São Paulo. Todos os entrevistados do Rio, além de informarem sobre a possibilidade 

de infiltração do tráfico nos quartéis com vistas ao roubo de armamento, apontaram o 

interesse das organizações criminosas no treinamento militar recebido pelos soldados. 

Um dos ex-recrutas se referiu à possibilidade de as Forças Armadas estarem formando 

“mão de obra especializada” para as atividades criminosas: 

“Tinha gente que já era do tráfico (...) Porque é uma realidade. A maioria 

mora em favelas. Depois, se sobrar, a maioria não tem nem a oitava série, 

então precisam ter um emprego imediato e agora já é uma mão-de-obra 

especializada.” 

 

“Ás vezes tem gente que é traficante, que mora em morro, que às vezes 

quer servir para facilitar, às vezes até um ponto está de serviço e passa 

armamento, munição para o pessoal do morro. (...) Eles revistam o carro 

de gente que não trabalha lá dentro. Agora, quem trabalha lá dentro, 

funcionários de dentro, gente de lá, eles não fazem isso. Então, acaba que 

quem leva é gente de dentro mesmo.” 
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“[Há pessoas mal-intencionadas], que querem estar lá só para aprender as 

táticas, a aprender como é que atira, todo esse tipo de coisa, manejar 

arma, para depois levar para o morro, depois levar... Você sabe como é 

que é, o tráfico é foda, não tem como escapar disso.” 

 

Um entrevistado do Rio referiu-se à existência em seu pelotão de muitos colegas 

envolvidos em atividades criminosas, seja como assaltantes, seja como gerentes do 

tráfico, ressaltando que os oficiais pareciam já estar acostumados com esse fato: 

“Olha, a maioria do meu pelotão era bandido... É sério: de quarenta, a 

gente devia ter uns quinze bandidos. [...] Então a gente tem pessoas hoje 

presas, pessoas que morreram, pessoas que a gente não tem mais 

contato... (...) Bandido mesmo, traficante, assaltante, tinha de tudo... Teve 

um cara que a gente descobriu depois que era gerente do tráfico de uma 

favela da Zona Oeste.” 

 

Os quartéis mais procurados por essas pessoas seriam, via de regra, os de 

infantaria e de pára-quedismo, nos quais o treinamento recebido seria mais adequado às 

atividades do tráfico de drogas, baseadas fisicamente nas favelas cariocas. 

“Mas eu vi, dentro dos outros quartéis, que realmente os caras iam ali 

bandidos mesmo, desciam no morro para poder estar ali, aprender a 

atirar, para saber como funciona um fuzil, como se desmonta, como 

monta um fuzil, pistola. Isso tudo, só para levar a informação para o 

morro. A maioria dos quartéis em que acontecia isso era os quartéis de 

PQD, pára-quedistas, porque ali eles oferecem um treinamento bem 

maior, mais tempo dentro da mata para aprender, mais armas que 

utilizam para aprender a usar também.” 

 

Não pretendemos afirmar que o consumo de drogas é regra nos quartéis, muito 

menos apontar os quartéis como espaços em que este tipo de atividade ilícita é 

estimulado. A base empírica utilizada neste trabalho é sem dúvida limitada para fazer 

qualquer afirmação consistente a esse respeito. Os depoimentos tomados, no entanto, 

apontam para o fato de que a instituição militar está sujeita, como qualquer outra, à 

presença de comportamentos criminosos ou moralmente reprovados. O agravante, no 

caso das Forças Armadas, é a oportunidade de treinamento militar para indivíduos que 
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já estão envolvidos com essas atividades ao ingressar na caserna, ou que irão se dedicar 

a elas após a saída. 

 

Balanço final 

 

A maioria dos entrevistados declarou ter tentado escapar do serviço militar, na 

época do alistamento. No entanto, o balanço final da experiência foi considerado 

positivo, aí incluídos aqueles que passaram pelo CPOR: “Eu saí de lá melhor do que eu 

era antes.” Apesar das dificuldades e sofrimentos físicos e psicológicos por que 

passaram, os entrevistados ressaltaram a contribuição da experiência proporcionada no 

quartel para a vida em geral, com destaque para a disciplina, o espírito de equipe, as 

amizades feitas, a solidariedade, a organização pessoal, o auto-conhecimento, a 

superação de limites, a postura em relação à hierarquia e à autoridade e valorização de 

determinados aspectos que, no mundo civil, passariam desapercebidos ou seriam menos 

valorizados, como o patriotismo.  

Apenas dois entrevistados, que serviram no Rio, fizeram um balanço negativo da 

passagem pela caserna, afirmando que lá “se perde um ano” de estudos ou que se 

aprende a “ser mais sacana, a querer passar mais a perna nos outros.” 

A maior parte dos entrevistados ainda mantém algum tipo de contato com os 

colegas que serviram juntos, mesmo que esporadicamente ou pela Internet. Vínculos 

pessoais teriam se fortalecidos a partir de situações de dificuldades e sofrimento. Um 

entrevistado que depois engajou afirma que: 

“Os melhores amigos até hoje são militares. São meus amigos mesmo, 

porque a gente passou situações horríveis junto, situações até de um 

ajudar o outro e de um confiar a vida de um ao outro ― tanto de 

treinamento como de missão como o diabo a quatro. Então, isso acabou 

tornando os vínculos fortes.” 

 

No entanto, apesar de predominarem avaliações positivas sobre o período de 

experiência na caserna, a maioria dos entrevistados se mostrou contrária à 

obrigatoriedade do serviço militar. As razões alegadas variaram desde o fato de não a 

considerarem prática condizente com a democracia, até a inexistência de conflitos 

bélicos que envolvam o Brasil. Alguns enfatizam o fato de que o voluntariado já seria 
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suficiente para preencher o quadro de efetivos, havendo um grande número de jovens 

mais pobres que procuram o serviço militar como uma alternativa ao desemprego. 
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