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RESUMO
A presente dissertação tem como objetivo construir uma análise antropológica
acerca da recente inserção feminina na Escola Naval brasileira. Através da pesquisa
etnográfica realizada na instituição entres os anos de 2014 e 2016, busca-se discutir a
maneira pela qual os estereótipos de gênero pautam a formação militar, visto que a
caserna é uma instituição generificada e generificadora. Argumento que a visão interna
das mulheres como o outro, portanto potencialmente “problemáticas” tem por efeito a
construção de espaços de feminilidade, garantidos pela relação “de mulher para mulher”
e por uma moralidade ancorada em valores tradicionais. Todavia, esses espaços visam à
reprodução de características femininas entendidas como antagônicas ao exercício de
funções militares, pois princípios de virilidade que compõem o ideal de eficácia militar.
O corpo hipermasculinizado do guerreiro seria prova de sua adequação “natural” as
funções militares, face ao corpo feminino que, de maneira oposta, é relacionado ao
domínio privado-materno, caracterizado pela falta dessas capacidades. Portanto, nesse
contexto de inserção das mulheres na carreira bélica por força de lei, o corpo feminino é
entendido como problema.
Palavras-chave: Gênero, feminilidades, corpo, formação militar, etnografia dos
militares, Marinha, Escola Naval.

ABSTRACT
The present dissertation aims to construct an anthropological analysis about the
recent female insertion in the Brazilian Naval Academy. Through the ethnographic
research carried out at the institution between 2014 and 2016, it seeks to discuss the way
gender stereotypes guide military formation, since barracks are gendered and genderdefining spaces. I argue that the inner vision of women as the other, therefore
potentially “problematic”, has as effect the construction of spaces of

feminility,

guaranteed by the relationship “from woman to woman” and by a morality anchored in
traditional values. However, these spaces aim at the reproduction of feminine
characteristics understood as antagonistic to the exercise of military functions, since
principles of virility make up the deal of military effectiveness. The warrior’s male body
would be the proof of his “natural” fitness to the military functions, against the female
body. In an opposite way, the female body is related to the private-motherly domain,
characterized by the lack of those capabilities. Therefore, in this context of inclusion of
women in career war by virtue of law, the female body is understood as a problem.
Keywords: gender, military formation, body, Navy, Naval Academy.
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1. INTRODUÇÃO

A inserção feminina nas Forças Armadas (FFAA) é um fenômeno recente. No
Brasil, essa presença feminina só foi admitida em 1980, por meio da Lei nº 6.807, que
criou o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, destinado a compor o Quadro
Complementar da Força. As funções admitidas neste quadro eram relativas às áreas
administrativas e de saúde. Mariza Almeida (2010) aponta que o fato da inserção
feminina ter ocorrido no contexto de abertura política, com o retorno dos militares aos
quartéis, lhes foi interessante, visto que possibilitou a liberação dos homens militares de
funções burocráticas em terra, abrindo caminho para:
Melhor aproveitá-los em funções operativas nos meios navais,
reproduzindo assim uma divisão sexual do trabalho interna ao
mercado militar, baseada nas características tradicionalmente
atribuídas ao papel social de homens e mulheres. (ALMEIDA, 2010,
p.84)

Há mais de trinta anos, a inserção feminina foi fruto de debates políticos e
acabou por acontecer sob as determinações do alto escalão da Marinha, o Estado-Maior
da Armada (EMA). A entrada das mulheres nas academias militares era uma das
propostas defendidas, mas foi recusada de forma veemente pelos dirigentes militares,
que optaram pela formação do Corpo Auxiliar Feminino, no qual as mulheres já
ingressavam formadas em universidades civis.
Contudo, em 2012, decretos presidenciais alteraram a legislação que versava
sobre o ingresso na carreira bélica. Estes se direcionaram à Marinha e ao Exército, visto
que ambas as Forças ainda não admitiam mulheres em suas academias, enquanto a
Força Aérea o fez em 1996. Considero significativo que isto tenha ocorrido durante o
mandato da primeira mulher eleita presidente do Brasil. Logo, concordo que:
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Tal incorporação é fato importante na definição das relações civismilitares. Isto porque, em princípio, se um país estabelece o
alinhamento das Forças Armadas ao poder civil democrático, as
Forças Armadas devem expressar o perfil da sociedade à qual servem
e obedecem. (D’ARAUJO, 2003, p.2)

Foi também em 2012 que a primeira mulher foi promovida ao posto de oficial
general nas Forças Armadas brasileiras. A Almirante Dalva Mendes, que ingressou na
Marinha em sua primeira turma de mulheres, recebeu sua condecoração das mãos da
então presidente, Dilma Rousseff. No ano seguinte, devido a alteração na lei, o edital do
Concurso Público de Admissão à Escola Naval (CPAEN) disponibilizou doze vagas
para mulheres.
Esses fatos despertaram-me a curiosidade para a inserção feminina nas Forças
Armadas, para a definição de uma nova configuração de relações na carreira bélica, na
qual mulheres começariam a conquistar espaços prestigiados no interior das Forças
Armadas até então ocupados exclusivamente por homens. Além disso, há também meu
interesse pessoal pelo tema, gerado por toda uma vida ao lado de militares: sou filha de
militar, sobrinha de militares, ex-aluna do Colégio Militar e esposa de um militar.
Ao fazer uma revisão da bibliografia dos estudos sobre militares no Brasil,
percebemos que sua produção é grande nas ciências sociais, todavia a maior parte dela
está centrada na temática das intervenções militares na política. O interesse por este
tema partiu primeiramente da ciência política e da sociologia sendo, de forma geral,
despertado pelo advento do golpe militar no Brasil e da sucessão de governos militares
em quase toda a América do Sul, no mesmo período (SILVA, 2010).
Somente nos anos 1990 surgiram os pioneiros estudos antropológicos sobre
militares, com os trabalhos de Castro (2004 [1990]) e Leirner (1997a). Eles inauguraram
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a perspectiva etnográfica sobre instituições militares no Brasil, buscando construir sua
análise a partir dos dados nativos e captando a visão “interna” de seus interlocutores.
A presente pesquisa é tributária desta perspectiva teórico-metodológica.,
Portanto, através da etnografia, busquei obter uma visão interna deste mundo social,
recusando visões exoticizantes e etnocêntricas do mesmo e escolhi desenvolvê-la em
uma academia militar, porque nessas instituições é que “os valores, atitudes e
comportamentos apropriados à vida militar” (CASTRO, 2004 [1990]: 15) tornam-se
mais evidentes.
Para a verificação empírica, parti da hipótese de que as construções acerca do
feminino na caserna têm sua origem nas concepções a respeito da divisão sexual do
trabalho e na visão tradicional acerca do papel da mulher na sociedade. Isso tem como
efeito a conformação de representações da mulher militar como “civil de farda”,
pacífica e maternal, correlata ao domínio da casa, ainda que esteja presente no mundo
do quartel, no domínio da guerra, conforme sugere Carreiras (2013). Essas construções
seriam reforçadas pelas relações desenvolvidas no meio militar que, produtoras de
masculinidades e feminilidades, pautariam não só as relações entre as mulheres
militares, seus pares e superiores, mas também as ações institucionais no tocante à
inserção feminina nas Forças Armadas. Os dirigentes militares acabariam, assim, por
resolver este “problema institucional” (D’ARAUJO, 2004), modo pelo qual é visto o
ingresso das mulheres na carreira bélica, executando sua inclusão com restrições.
Passei três anos (em períodos intermitentes de campo) acompanhando o
processo de inserção feminina, vivenciando com as aspirantes mulheres sua rotina e
observando a dinâmica de relações que se estabelecem na caserna quando o feminino se
faz carne na “casa dos homens” (WELZER-LANG, 2001). Assim, com esta pesquisa,
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viso contribuir com a antropologia dos militares, campo pouco explorado no Brasil, e
com os estudos de gênero, no qual as pesquisas a respeito de mulheres militares ainda
guardam caráter inédito.
No Capítulo 1 – “Mulheres em armas”, irei expor dados coletados na pesquisa
de campo buscando caracterizar esse mundo social no qual estão inseridas as mulheres
militares, principais interlocutoras dessa pesquisa e tratar das principais alterações
regulamentares e arquitetônicas que foram empreendidas para o recebimento do
primeiro contingente feminino na Escola Naval.
No Capítulo 2 – “Problemas de mulher”, apresentarei os dados referentes à
pesquisa qualitativa empreendida, buscando mostrar que o processo de inserção e
integração feminina à instituição foi construído na gramática do problema. Desse modo,
discutirei como o corpo da mulher militar é discursivamente produzido enquanto
problema, bem como é vista sua inserção. Tratarei da relação “de mulher para mulher” e
da construção de espaços de feminilidade no interior da caserna, presentes na integração
feminina. Além da recente incorporação das mulheres à instituição, tratarei da presença
inusitada de uma antropóloga na caserna, discutindo aspectos concernentes à minha
experiência de campo.
No Capítulo 3 – “O feminino na caserna”, argumento que a socialização
profissional militar ocorre segundo concepções normativas de gênero, produzindo,
reproduzindo e ampliando estereótipos socialmente estabelecidos. Esses implicam
diretamente no lugar que as mulheres ocupam na caserna, já que a feminilidade é
construída como antagônica ao ideal de eficácia militar. Por fim concluo com a
reconstituição dos principais pontos discutidos ao longo da dissertação, teço algumas
considerações finais sobre o tema e demarco os alcances e limites da pesquisa.
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2. MULHERES EM ARMAS

Há, no Brasil, cerca de 26 mil mulheres nas Forças Armadas, aproximadamente
8 mil estão na Marinha. Elas compõem as fileiras da Marinha e da Aeronáutica desde a
década de 1980, com a criação de quadros técnicos femininos, e do Exército desde o
início dos anos 1990, em seu quadro complementar. A Marinha foi pioneira na inserção
feminina com a criação do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, em 1980,
que admitia mulheres que possuíssem curso de nível superior nas áreas administrativas e
de saúde.
Cerca de trinta anos após a inserção das primeiras mulheres na Força, a então
presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei nº 12.704/2012 que revogou o art. 9º da Lei
nº 11.279/2006, sobre o ensino na Marinha. A lei revogada assegurava que os concursos
públicos, para os cursos que permitem o ingresso na Marinha, pudessem determinar em
seus editais o sexo como uma das condições para admissão. Desse modo, o edital do
concurso para o ingresso na Escola Naval (EN) a ser publicado no ano seguinte já
deveria se adequar à nova legislação.
A Escola Naval está, desde 1938, situada no bairro do Castelo (RJ), atrás do
Aeroporto Santos Dumont, às margens da Baía de Guanabara. A Avenida Almirante
Silvio de Noronha, localizada entre o Aterro do Flamengo e a entrada da Ilha de
Villegagnon1, é a via de acesso. Trazida ao Brasil pela corte real em 1808, ainda como
Academia Real de Guardas-Marinha, é considerada a mais antiga instituição de ensino
superior do país.
A parte mais alta da ilha, onde se localizava a antiga Fortaleza de Villegagnon, é
onde foram construídos os prédios que abrigam as salas de aula, os laboratórios, a
1

Ver anexos II e III.
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tolda2, os alojamentos, o rancho e a Praça d’Armas dos aspirantes. Na parte alta há
ainda a capela de Nossa Senhora da Conceição de Villegagnon (antigo nome da
Fortaleza construída pelos portugueses), dois pátios, os alojamentos, rancho e Praça
d’Armas dos oficiais, as salas dos setores burocráticos e de Comando, incluindo o
gabinete do Almirante comandante da Escola3. Na parte baixa da ilha, local que foi
aterrado na década de 1940, estão situadas as instalações para a prática de esportes
(parque aquático, píer de apoio para esportes náuticos, campo de futebol, pista de
corrida, ginásio com quadra de basquete, sala de esgrima, academia de musculação e
vestiários), uma grande biblioteca, um planetário, outras salas dos setores burocráticos,
bancos, rancho e alojamento de praças, um auditório e o estacionamento dos carros. A
porta do túnel por onde passam os aspirantes nas formaturas é uma estrutura preservada
da antiga fortaleza. Por ele entram os novos aspirantes, que saem, cinco anos depois,
como guardas-marinha. É propositalmente simbólica que as instalações que abrigam o
coração do comando e o maior número de instalações para os aspirantes estejam no
local onde se situava a antiga fortaleza.
A função da EN é formar oficiais para a Marinha do Brasil, no Corpo da
Armada, de Fuzileiros Navais ou de Intendentes da Marinha. Os aspirantes do Corpo da
Armada e de Fuzileiros Navais podem ser habilitados em mecânica, eletrônica ou
sistemas de armas, enquanto os Intendentes são habilitados em administração.
Entretanto, a todos eles é conferido diploma de bacharel em ciências navais. O Corpo da
Armada é o mais alto no escalão hierárquico, seguido pelo Corpo de Fuzileiros Navais
e, após esse, o Corpo de Intendentes da Marinha.

2
3

Todas as palavras em negrito encontram-se no glossário em anexo.
Ver anexo IV.
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O ingresso na instituição pode ocorrer de duas maneiras: por meio da conclusão
do ensino médio no Colégio Naval (CN) ou pelo Concurso Público de Admissão à
Escola Naval (CPAEN). Geralmente, os indivíduos oriundos do Colégio Naval (cerca
de 200) somados aos repetentes da turma do 1º ano da EN (normalmente entre 20 e 30
aspirantes) correspondem a cerca de oitenta por cento do efetivo total da turma do
primeiro ano, que será acrescida por aproximadamente 40 aspirantes, que ingressarão
pelo CPAEN.
A formação oferecida pela instituição tem a duração de quatro anos no ciclo
escolar, durante o qual os aspirantes vivem em regime de internato, estudando de
segunda a sexta-feira. Aos fins de semana geralmente eles podem retornar aos seus
lares, exceto em casos especiais como a realização de uma atividade específica ou se
estiverem punidos. O ciclo pós-escolar dura um ano adicional. Neste, os aspirantes saem
do regime de internato e se dedicam a estudar, especificamente, conhecimentos relativos
à sua área de atuação profissional. Após este período, fazem uma viagem de instrução
passando por vários países do mundo, na qual os aspirantes se engajam em atividades
práticas, encerrando assim os cinco anos que compõem o período de formação para o
oficialato.
A Marinha começou a planejar a entrada das primeiras mulheres na instituição
ainda em 2012. Mudanças arquitetônicas e regulamentares detalhadas foram feitas para
receber o contingente feminino. Um dos camarotes grandes que não estava sendo usado
pela turma do segundo ano passou por reformas a fim de que pudesse estar em
condições de receber as aspirantes.
O alojamento feminino do primeiro ano ficou, então, situado no terceiro andar
do prédio dos camarotes dos aspirantes, ao final de um corredor que é separado do
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restante do andar por uma porta. A entrada e saída dele se dá pela escada de emergência,
a fim de que as aspirantes não passem em meio às escadas e corredores que dão acesso
aos camarotes masculinos, o que é proibido. Vinte e cinco câmeras foram instaladas nas
áreas de acesso ao alojamento feminino. Além das câmeras, campainhas e alertas fazem
parte do sistema de segurança.
O alojamento feminino é composto por duas alas, hall e banheiro. Em uma das
alas há seis beliches lado a lado. No banheiro há um corredor com chuveiros em cabines
individuais de um lado e cabines com sanitários de outro, além de uma pia e espelho
grandes na entrada. A outra ala é composta de armários de madeira junto às paredes, nos
quais as aspirantes guardam seus pertences. No hall há dois espelhos grandes e um
telefone. Os espelhos confirmam a cobrança de uma apresentação pessoal impecável e o
telefone é parte do sistema de segurança.
Quando um militar homem quiser subir até o alojamento para inspecioná-lo ou
dar algum aviso às aspirantes, deve ligar para lá, a fim de que elas estejam compostas no
momento da sua chegada. Após a ligação, é necessário que ele toque a campainha e
aguarde o tempo previsto para que a porta lhe seja aberta. Caso ele faça a ligação e não
haja resposta, há um número determinado de vezes que deve tentar o contato telefônico.
Caso não obtenha sucesso, pode subir, porém deve apertar a campainha e aguardar o
tempo previsto. Somente após esse procedimento o militar poderá entrar no alojamento.
Neste caso, se houver alguma aspirante descomposta no momento de sua entrada, ele
está eximido de responsabilidade e a aspirante que será punida por não cumprir o
protocolo.
Um dos espaços da enfermaria foi convertido em ala feminina e um dos
banheiros foi destinado ao uso das aspirantes. Um vestiário próximo à piscina, um
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banheiro no Pátio Inhaúma e banheiros próximos às salas de aula foram convertidos em
femininos, com a substituição de mictórios por vasos sanitários.
Além destas mudanças arquitetônicas, houve mudanças também no Comando do
Corpo de Aspirantes (ComCA), até então formado exclusivamente por oficiais homens.
Este é o setor responsável pela formação dos aspirantes. É detentor de grande poder
simbólico, pois os oficiais que compõem o setor são aqueles capazes de “dar o
exemplo”, de “servir como espelho” para o aspirante. Além disso, a maioria dos oficiais
que o compõe foram formados na Escola, o que se configura como um elemento
distintivo já que, por essa razão, seriam os militares “de verdade”, despertam empatia
nos aspirantes, pois já estiveram onde os aspirantes estão – “já passaram pelas mesmas
dificuldades” e em “pouco tempo” os aspirantes estarão onde eles estão, no tocante à
patente ou mesmo com relação à possibilidade de ocupar o mesmo cargo. Essa relação é
construída sobre a matriz da escala hierárquica, na qual, de acordo basicamente com
períodos definidos de tempo, o militar é promovido a um posto mais alto na hierarquia.
Devido à inserção feminina, três oficiais mulheres do quadro complementar, que
já serviam na Escola, foram deslocadas para o setor. Foram as primeiras mulheres a
ocupar este espaço e a exercer a função de OSCA – Oficial de serviço, que deve
pernoitar na instituição e ficar de sobreaviso para a resolução de qualquer questão que
se apresente. Anteriormente, essa escala era concorrida só por homens. É uma posição
que guarda potência simbólica, pois como OSCA, na ausência de seus superiores (após
o expediente, por exemplo) a oficial detém o controle sobre a parte alta da ilha e pode
transitar em espaços exclusivamente masculinos, como a área dos alojamentos dos
aspirantes, nunca antes inspecionada por mulheres.
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O objetivo da instituição era que essas oficiais acompanhassem de perto a
formação das aspirantes, que lhes servissem de exemplo e que pudessem orientá-las
com relação à “assuntos femininos”, que gerariam constrangimentos ou que estariam
além da compreensão se tratados com aspirantes ou oficiais homens. Por serem
mulheres, elas poderiam orientá-las com relação a questões específicas, previstas nos
manuais, mas não vivenciadas pelos militares homens, como o fardamento feminino, a
apresentação pessoal e a “postura” que deve ter uma mulher militar. E também com
relação a problemas de ordem pessoal, como já era a orientação para os oficiais homens
com relação aos aspirantes. Todavia, a relação entre eles estava mais na ordem do
compartilhar da experiência de aspirante, do que no gênero, já que só havia mesmo
homens tanto no setor, quanto no Corpo de Aspirantes. Contudo, a relação das oficiais
para com as aspirantes é ancorada no gênero, pois há um entendimento de que os
“problemas de mulher” são, em alguma medida, incessíveis aos homens.
Durante 2014, em meio a várias mudanças e adaptações nos regulamentos em
decorrência da inserção feminina, além do fato de que a EN, por ser uma instituição de
formação, tem algumas características próprias em seus regulamentos (diferentes de
outros quartéis da Força), o entendimento geral entre os aspirantes era de que essas
mulheres não guardavam em si o saber “ser militar”, não tinham o “espírito militar”.
Assim, sua autoridade diante de seus subordinados era, segundo a visão deles, esvaziada
de sentido. Isso era visto dessa forma mesmo pelas aspirantes, pois seus referenciais
eram majoritariamente seus veteranos, os aspirantes do quarto ano, e não as oficiais.
Logo, a imagem das oficiais mulheres era cada vez mais próxima da figura de um “civil
de farda”, que não compartilha da internalização plena dos códigos militares. Este
quadro se alterou um pouco ao longo dos anos, em decorrência da expertise que as
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oficiais foram alcançando no trato com as aspirantes e da consolidação de sua presença
nos postos aos quais foram destinadas.
As mulheres oficiais também atuavam como pontos de apoio para as aspirantes
nas questões subjetivas e emocionais concernentes às dificuldades da carreira. Como
lembrou a antropóloga Sabina Frederic (2015)4, um dos vieses da hierarquia é a relação
de mando e zelo (que tem como contrapartida a obediência e lealdade do subordinado).
Zelo, enquanto dever de conhecer os problemas que o subordinado enfrenta, a fim de
auxiliá-lo e apoiá-lo. Nisto consiste o poder pastoral, exercido pelo Estado moderno
(FOUCAULT, 2008), a capacidade de conjugar a gestão das massas e o zelo pelo
indivíduo, visto que:
O poder pastoral é um poder individualizante. Quer
dizer, é verdade que o pastor dirige todo o rebanho, mas ele só
pode dirigi-lo bem na medida em que não haja uma só ovelha
que lhe possa escapar. (p.172)
Contudo, esta é uma relação estruturada não somente pela hierarquia, pois aí o
gênero funciona como um marcador fundamental. Pois, não é que os oficiais e os
aspirantes homens não pudessem ser esses pontos de apoio (de fato, em diversas
situações eles o são). Mas trato, aqui, de uma relação específica, compreendida como
“de mulher para mulher”, no escopo do imaginário social que informa que somente
mulheres são capazes de compreender os problemas das mulheres. Tais “problemas de
mulher” são apontados por J. Butler (2016) como referentes a uma construção histórica
de uma indisposição feminina inominada, que pressupõe que ser mulher é uma
indisposição natural.

Palestra ministrada sob o título de: “Educación militar: una perspectiva etnográfica de la
función pública”, no dia 6 de abril de 2015, na Fundação Getulio Vargas, no âmbito das
atividades do Laboratório de Estudos sobre Militares/CPDOC.
4
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Durante a pesquisa, muitos desses “problemas de mulher” foram evocados como
sérios obstáculos ou mesmo impeditivos do exercício de funções militares por mulheres.
Todos eles emanavam daquilo que se pensa ser uma constituição biológica frágil e
pouco tenaz. Um corpo incapaz de suportar as pressões físicas, mas também
psicológicas, do domínio da guerra. Desse modo, fica evidente a construção de um
corpo feminino ancorado nas concepções tradicionais acerca do papel da mulher na
sociedade e numa psique feminina entendida como pacífica e maternal.
Além disso, o “efeito psicológico” de uma mulher em combate foi evocado,
como se houvesse uma propensão “natural” dos homens a protegê-las, o que resultaria
no prejuízo da eficácia militar. É certo que aqui a categoria “mulheres” é compreendida
como una e indiferenciada.
Quando questionados sobre sua opinião acerca da atuação feminina nos outros
Corpos, considerados operativos, em situações de embarque e treinamentos em selva,
correspondentes à atuação no Corpo da Armada e de Fuzileiros Navais, a presença
feminina também foi recusada. Neste caso, as mesmas justificativas foram evocadas,
mas também os “problemas de mulher” e a maternidade apareceram como
características femininas impeditivas do exercício das funções. Isto porque a
maternidade aparece como condição apriorística e que impede as mulheres de se
“doarem completamente à carreira” como exigiria a profissão militar, entendida não
somente como uma profissão, mas como um estilo de vida.
Assim, podemos perceber que uma das tecnologias de poder presentes na
carreira bélica é a dissolução de fronteiras possíveis entre vida pública e privada, que
faz do exercício da profissão um dever e uma vocação. É isso que permite, portanto, o
exercício do conhecimento sobre a vida pessoal do subordinado, com o fim de orientá-lo
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e apoiá-lo em decisões que lhe tragam satisfação pessoal, mas que, sobretudo, não lhe
prejudiquem a carreira. Desse modo, o poder pastoral é exercido de forma (quase)
invisível, logo tão efetiva, visto que percorre as filigranas da vida social.
***
Alguns regulamentos da Escola também foram alterados para o recebimento das
aspirantes mulheres. Eles começaram a vigorar já em 2013, quando as mulheres ainda
não haviam ingressado como alunas na EN, a fim de que os aspirantes já tivessem
internalizado os novos códigos quando, de fato, chegasse o momento de conviver com
elas. Um oficial do ComCA disse-me que as oficiais deslocadas para o setor assumiram
seus cargos ainda em 2013 para que os aspirantes “já fossem se acostumando a ver
mulheres na Escola” e para que o cumprimento das novas regras já pudesse ser
“testado”.
Há outras mulheres, civis e militares, que trabalham na EN, como as professoras,
as psicólogas, pedagogas e estagiárias do SOEP, as profissionais de educação física,
funcionárias terceirizadas de serviços gerais, funcionárias da biblioteca e dos demais
setores na EN. A maioria das militares que conheci durante a pesquisa eram tenentes,
mas havia também duas comandantes e uma capitão. Porém, nunca antes as mulheres
haviam ocupado esse setor prestigiado que é o ComCA.
As regras que mais incidiam sobre o cotidiano dos aspirantes e, portanto, mais
evocadas por eles em todas as entrevistas, eram as que versavam sobre o relacionamento
interpessoal entre aspirantes de sexos opostos. Como, por exemplo, a que prevê que
aspirantes de sexos opostos não podem conversar a uma distância menor que um braço
estendido entre eles, ou que só podem se cumprimentar com um breve aperto de mão,
única forma de contato físico permitida no interior da instituição. Regras que incidiam
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sobre a forma como normalmente se vestiam e se comportavam nos alojamentos
também foram motivo de incômodo, pois eles teriam que estar a todo tempo
adequadamente vestidos – não poderiam mais ficar sem camisa ou somente de roupa
íntima, como disseram ser comum, já que agora as oficiais do ComCA poderiam
inspecionar os camarotes masculinos.
Outra regra previa que aspirantes de ambos os sexos não poderiam mais andar
em dupla na parte baixa da Ilha. Deveriam andar sozinhos ou, então, no mínimo em trio.
Isso foi relatado por eles como uma medida de segurança para evitar o relacionamento
entre aspirantes de sexos opostos nas dependências da instituição e também para o
eventual caso de uma das aspirantes acusar um aspirante homem de assédio, a fim de
prejudicar-lhe. Neste caso, haveria uma testemunha para comprovar a inocência do
aspirante. A ideia transmitida aos aspirantes homens é que a medida visava garantir sua
própria segurança, pois algo assim poderia arruinar-lhes a carreira. Curioso é que
mesmo a mulher sendo entendida como mais frágil (tanto física como emocionalmente),
sua figura como astuta e capaz de envolver os homens em seus estratagemas aparece,
mas somente no domínio privado, não no público.
Os relacionamentos afetivos entre aspirantes são permitidos. Contudo, o casal
(ambas as partes) deve ter o cuidado de fazer um documento de Comunicação Interna
para avisar a seu Comandante de Cia que está se relacionando com outro aspirante.
Eventualmente, eles podem ser convocados para uma audiência com o mesmo para
prestar maiores esclarecimentos. Os aspirantes que fizeram o procedimento relataram
que nenhum deles foi chamado para uma audiência. Apenas alguns tiveram conversas
informais com seus comandantes. O namoro entre aspirantes de sexos opostos tem sido
bastante comum. Vale observar que as regras referentes a relacionamentos íntimos entre
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aspirantes não fazem referência a sexo. Nenhum comentário é feito com relação à
homossexualidade, tanto formal como informalmente.
O descumprimento de quaisquer destas regras é passível de punição. Um dos
motivos de tensão no ano de ingresso da primeira turma se deu pelo fato dos aspirantes
acreditarem que seriam extremamente vigiados e punidos exemplarmente se as
descumprissem, ainda que sem intenção de fazê-lo.
Entre 2012 e 2013, diversas reuniões foram realizadas para planejar as ações
concernentes à inserção feminina. Em 2013, uma palestra foi ministrada a todos os
aspirantes, a fim de transmitir-lhes as novas regras, que já entrariam em vigor naquele
ano. Aliado a isso, os oficiais constantemente buscavam orientá-los a respeito da nova
fase que a instituição entraria. Palestras e treinamentos foram oferecidos aos oficiais
envolvidos e também aos aspirantes que teriam maior contato com as pioneiras desde o
momento de sua chegada, como os adaptadores.
***
Na Escola Naval, o ano letivo compreende o “período de verão” e o “período
acadêmico”. O primeiro ocorre entre os meses de dezembro e janeiro. Nele acontece a
adaptação dos aspirantes do primeiro ano e as viagens de instrução para aspirantes do
segundo e terceiro anos. O segundo se desenvolve entre fevereiro e o início de
dezembro. O calendário acadêmico compreende as atividades de ensino, treinamento
físico, formação militar e sociocultural dos aspirantes.
Ao ingressarem na Escola, os indivíduos são chamados adaptandos, pois
somente após a conclusão do estágio de adaptação é que sua matrícula é efetivada e eles
são denominados, então, aspirantes. O período de adaptação ocorre no mês de janeiro,
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dura três semanas para os ingressantes do CPAEN 5 e duas semanas para os oriundos do
CN. Durante este período, os adaptandos participam de várias oficinas ministradas pelos
adaptadores, que visam ao conhecimento dos espaços da Escola e de sua rotina, à
explicação de regulamentos e códigos militares, à prática de educação física e de ordemunida6, ao preenchimento de questionários diversos e ao recebimento de uniformes e
materiais didáticos para o ano letivo. Recebem ainda um livreto denominado “Nossa
Voga”, no qual estão dispostas as principais informações a respeito da Escola Naval e
da formação de seus aspirantes. Nele também é apresentada a “Rosa das Virtudes” 7.
Graficamente semelhante à rosa dos ventos, tem a honra como norte, pois descreve os
dezesseis valores que devem compor o “caráter marinheiro”. A rosa das virtudes é
constantemente evocada na vida nativa.
Em caráter excepcional, devido ao ingresso das aspirantes mulheres, as oficiais
do ComCA foram designadas para atuar na adaptação. Elas deveriam acompanhar de
perto as atividades das adaptandas, orientá-las e fazer as atividades que aos adaptadores
(todos homens) era vetado fazer, como entrar nos alojamentos femininos. Quando a
primeira turma mista chegou ao terceiro ano, as oficiais foram liberadas da função.
Antes disso, quando chegaram ao segundo ano, houve especulações sobre a participação
das aspirantes na adaptação, como auxiliares dos adaptadores. Entretanto, isto seria
considerado quebra de hierarquia, logo as oficiais foram mantidas na função.
Normalmente, o estágio de adaptação é conduzido pelos adaptadores, mas sob a
supervisão de oficiais. Os critérios para a escolha dos adaptadores são o bom

5

Chamados de quebecs pelos nativos. Ter sido formado no Colégio Naval é um elemento distintivo na
constituição da identidade militar, pois estes indivíduos já teriam o “espírito militar” ao ingressarem na
EN, diferente dos ingressantes por concurso que ainda não se familiarizaram com o meio militar e
desconhecem suas normas, regras e condutas.
6
Treinamento coletivo de marchas, continências e posturas militares (CASTRO, 2004 [1990]).
7
Ver anexo V.
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desempenho geral do aspirante, sua responsabilidade e “profissionalismo”, mas
principalmente sua capacidade de ser um “exemplo” para os calouros. Os adaptadores
devem ser aspirantes na marca.
Os aspirantes do quarto ano indicam os aspirantes do terceiro ano para serem
seus auxiliares. Eles podem vetar ou concordar com a escolha do aspirante. Geralmente,
os aspirantes que participam da adaptação no terceiro ano participam também no quarto.
Nas entrevistas, os aspirantes que haviam sido adaptadores disseram que sua maior
motivação para serem adaptadores era servirem como exemplos para aqueles que
recém-ingressavam na Escola, serem vistos como aspirantes na marca, participar de sua
formação como bons militares. Cobrá-los, mas também auxiliá-los no que estivesse a
seu alcance. Para eles, era uma honra ter sido adaptador.
O estágio de adaptação é marcado por três elementos constantes: a prática de
exercícios físicos, a falta de tempo devido à rotina intensa e a pressão psicológica. As
atividades vão das 6 às 22 horas, sem horários livres e também ao tempo cronometrado
das atividades. Por exemplo, os adaptadores dão aos adaptandos três minutos para se
vestirem para a prática de educação física. Caso eles se atrasem, serão punidos. Segundo
a visão interna, a adaptação serve para introduzir os indivíduos à vida militar (e a rotina
da EN) e selecionar aqueles que “têm perfil” para a profissão, levando à desistência
aqueles que não têm. Ou seja, esse processo consiste numa transição brusca e intensa do
“mundo de fora” para o “mundo de dentro”, não em um processo lento e gradual, como
sua nomenclatura pode sugerir (CASTRO, 2004 [1990]).
Vários elementos simbólicos caracterizam o estágio liminar que se encontram os
indivíduos durante o período de adaptação. Os mais marcantes são o próprio termo
adaptando (não são mais chamados apenas pelo nome como no “mundo civil”, mas
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ainda não são chamados de aspirantes, graduação militar que obterão se concluírem com
sucesso o estágio) e o uso da cascatinha, bermuda cinza (foto abaixo), que é usada
somente no estágio de adaptação da EN.

Foto cedida pelo Grêmio de Fotografia da Escola Naval

Na formatura de entrega das platinas, que marca o fim da adaptação e a
efetivação de sua matrícula, eles usam a farda branca pela primeira vez. O novo
uniforme marca o fato de que, a partir desse momento, na Escola, diante dos oficiais e
de seus familiares, eles são militares da Marinha, são aspirantes.

Foto cedida pelo Grêmio de Fotografia da Escola Naval
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No contexto de inserção feminina, a adaptação foi uma das atividades mais
planejadas para o recebimento do contingente feminino. Várias palestras foram
oferecidas aos aspirantes e oficiais, especialmente àqueles que estariam lidando
diretamente com as mulheres ingressantes, como os adaptadores. Tais palestras
versavam sobre as novas regras que seriam implementadas, sobre novas posturas a
serem adotadas e sobre as formas de cobrança relativas aos exercícios físicos
“adequados à constituição biológica das mulheres”.
Na última noite do estágio de adaptação, a “noite do capeta”, os calouros são
acordados nas primeiras horas da madrugada para receberem suas platinas. Para isso,
eles devem “pagar” por elas. Eles correm pela Ilha, cantam canções militares e fazem
exercícios físicos. É um momento de “vibração”8, relatado por aspirantes do primeiro
ano como o momento que representa sua superação por terem concluído o estágio de
adaptação e o início, de fato, de seu período de formação na Escola e de sua carreira na
Marinha. É também o reconhecimento de que eles agora fazem parte do grupo, do corpo
de aspirantes. Os oficiais também participam da atividade, em alguns momentos
“pagam” junto com eles, o que confere senso de unidade à atividade, de integração do
grupo, da inclusão dos novos membros à “família”.
No dia seguinte, sempre uma sexta-feira, há a formatura de encerramento do
estágio de adaptação e a entrega formal das platinas. Os familiares dos aspirantes do
primeiro ano são convidados a participar da cerimônia e o aspirante deve escolher um
de seus convidados para ser seu “padrinho” ou “madrinha” e colocar as platinas em seus
ombros. Com isso, encerra-se o “período de verão”.

8

Emoção especifica aos militares, que os motivaria a exercer a profissão e que marcaria a
separação entre o “mundo de dentro” e o “de fora” (CASTRO, 2004 [1990]).
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Na segunda-feira seguinte tem início o “período acadêmico”, no qual os
aspirantes seguem a rotina da EN e o calendário escolar, que compreende atividades de
formação militar, eventos esportivos, sociais e cerimônias militares. Do início desse
período até a formatura do Espadim, os aspirantes do primeiro ano só podem se
locomover pela parte alta da Ilha correndo. Eles correm por esse motivo e pelo medo de
serem carteados pelos aspirantes mais antigos para fazerem fainas.
Durante o primeiro semestre, os aspirantes do primeiro ano ficam muito
atarefados com as fainas e provas. Há também o intenso treinamento para a formatura
do espadim, na qual os aspirantes do primeiro ano recebem o espadim. O “símbolo do
aspirante” é uma réplica em tamanho reduzido da espada do oficial. A espada é o
“símbolo do oficial”, portanto todos eles a possuem, sejam eles formados pela EN, do
quadro complementar, ou temporários. O espadim, contudo, somente os oriundos da EN
recebem. Em 2014, as primeiras mulheres receberam este símbolo de distinção.
A formatura do espadim acontece próximo ao dia onze de junho, aniversário da
Batalha Naval do Riachuelo, data Magna da Marinha. Essa formatura é um marco
simbólico para os aspirantes por receberem o espadim e por fazerem o seguinte
juramento à bandeira:
Incorporando-me à Marinha do Brasil, prometo cumprir
rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver
subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com
afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados; e
dedicar-me inteiramente ao serviço da Pátria, cuja honra,
integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria
vida.
A passagem do primeiro crivo como aspirantes é simbolizada pelo “direito de
andar” na parte alta da ilha (e não mais correr), que “conquistam” os novos aspirantes. É

33

o reconhecimento de que, após a formatura, passam a ser aspirantes de fato, completos.
Somente após o juramento a Marinha os considera aptos a iniciarem a sua formação
para “virem a ser HOMENS DO MAR” 9.
Respeito à hierarquia e à disciplina, sentimento de participar de uma “família” e
patriotismo são os elementos-chave presentes no juramento. Da perspectiva do
cotidiano dos aspirantes, as relações hierárquicas na Escola Naval se dão entre dois
principais níveis – entre os oficiais e os aspirantes e no interior do Corpo de Aspirantes.
A maior figura de poder na instituição é o Almirante que comanda a Escola. Abaixo
dele está o Imediato, capitão-de-mar-e-guerra que atua como subcomandante.
Para o Comando do Corpo de Aspirantes há outro oficial superior e seu
Imediato. O ComCA conta também com oficiais que trabalham na área administrativa e
de logística do setor. Subordinados a ele, há ainda os oficiais que são Comandantes de
Batalhão e os Comandantes de Cia. Existem dois batalhões, cada um deles compreende
três Cias.
As Cias cujas salas se encontram ao redor do Pátio Saldanha (pátio central na
parte alta da ilha) são comandadas por oficiais intermediários. Eles são tradicionalmente
oficiais que se graduaram na EN, no exercício da função, e que lidam diretamente com
o corpo de aspirantes. Através deles que se exerce o controle de pessoal, questões
relativas a documentação, direcionamento dos aspirantes para suas atividades,
orientação, controle de presenças, averiguação da procedência das punições e uma série
de outras atividades. Qualquer demanda que o aspirante tenha, deve passar pela Cia.
Cada Cia é composta por três pelotões, que são comandados não por oficiais,
mas por oficiais-alunos. São estas as estruturas burocráticas responsáveis pela gestão do
corpo de aspirantes:
9

Disponível no site da Escola Naval: <https://www1.mar.mil.br/en/cerimonias_e_festividades>.
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A estrutura hierárquica a que respondem os oficiais-alunos é homóloga à do
Comando do Corpo de Aspirantes. Os oficiais-alunos são o grupo formado pelos vinte e
oito aspirantes mais bem classificados do quarto ano. Na cadeia hierárquica do Corpo de
Aspirantes esse grupo é superior às demais turmas, inclusive a do quarto ano, da qual
eles fazem parte. O escalão de oficiais-alunos é formado por aspirantes dos três Corpos.
Todavia, há uma quantidade de vagas específica destinada aos mais bem classificados
de cada um deles. Como o Corpo da Armada é o mais alto no escalão hierárquico,
seguido pelo Corpo de Fuzileiros Navais e, após esse, o Corpo de Intendentes da
Marinha, dezesseis vagas são destinadas à Armada, seis aos Fuzileiros Navais e seis aos
Intendentes.
O Comandante-aluno e o Imediato-aluno são, respectivamente, o primeiro e
segundo colocados no Corpo da Armada. Eles são os mais antigos oficiais-alunos,
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responsáveis então por comandar o corpo de aspirantes, sendo o elo do ComCA com
esse. Os demais oficiais-alunos são Comandantes de Batalhão, Comandantes de Cia e
Comandantes de Pelotão. Compõem o quadro hierárquico dessas estruturas - são
subordinados aos oficiais e superiores ao restante do corpo de aspirantes.
Em suma, os oficiais-alunos exercem atividades que auxiliam no comando do
corpo de aspirantes, administram algumas questões burocráticas e apoiam a formação
militar das turmas mais modernas. Por serem os mais antigos, isto é, hierarquicamente
superiores, eles exercem as funções de maior responsabilidade no Corpo de Aspirantes.
Contudo, como “recompensa” pelo mérito alcançado, têm direito a uma licença por mês
durante a semana e concorrem a intercâmbios da instituição com escolas navais de
outros países. Nenhuma das aspirantes mulheres que chegaram ao quarto ano em 2017
tornaram-se oficiais alunas.
No que tange às relações hierárquicas no interior do Corpo de Aspirantes, a
turma do quarto ano é a maior autoridade após os oficiais-alunos. Podendo ser auxiliada
pelo terceiro ano, ela é responsável por orientar a turma do primeiro ano e cobrar-lhe o
bom cumprimento das regras. As turmas do terceiro e segundo anos só são cobradas
pelas turmas mais antigas se apresentarem comportamento desviante. No caso de
ambas, geralmente, a “turma de cima” (na hierarquia), se observa algo errado, apenas
aconselha o indivíduo da “turma de baixo”, para que ele não sofra sanções. Todavia,
caso o indivíduo ou o coletivo da turma apresentem, de forma constante, desprezo pelas
regras, as turmas “de cima” irão atuar para discipliná-lo. Esse tipo de relação se
estabelece também entre as turmas do segundo e primeiro anos.
Normalmente, do ponto de vista das relações entre as turmas, a única relação de
proximidade que o primeiro ano estabelece fora da sua é com a turma do segundo ano.
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Aos aspirantes do terceiro e quarto anos, os calouros devem chamar de “senhor”, marca
do reconhecimento de sua autoridade. A imotivada cravação do primeiro ano pelo
segundo não é bem vista, assim como do terceiro pelo quarto. Não por uma quebra de
hierarquia, mas pelo desprezo às relações de camaradagem.
No interior da turma do primeiro ano é muito marcada a distinção entre os
aspirantes que ingressaram na EN por meio do Colégio Naval e aqueles que ingressaram
diretamente na Escola por meio de concurso público.
***
O Colégio Naval (CN) é um mundo social distinto, tem relações bastante
específicas e guarda muitas diferenças com relação à Escola Naval. Ele oferece ensino
médio conjugado à carreira militar. Os aprovados no terceiro ano ingressam
automaticamente na EN. Durante o período de formação, bem como na EN, eles
recebem uma ajuda de custo. Atualmente, os anos de Colégio Naval não são mais
computados para aposentadoria, como no passado, mas os de Escola ainda são. O CN
continua sendo a principal via de acesso à EN, que é a mais importante via para o
oficialato na linha bélica da Marinha.
O primeiro contato do indivíduo com a EN ocorre no “estágio de adaptação”.
Para os ingressantes do CPAEN, como vimos, ela dura uma semana a mais que para os
oriundos de Colégio Naval. Então, na segunda semana da adaptação, quando estes
grupos se encontram e fundem em um só – a turma, a diferença do acúmulo de
formação militar é de uma semana para aqueles e três anos para estes. Além disso, há o
acúmulo de conhecimento de como opera a Marinha e seu sistema de ensino, a
experiência da vida na caserna e os códigos inscritos no corpo, expressos por meio das
posturas corporais e da constância na prática de treinamentos militares, esportes e testes
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físicos. A substantiva superioridade numérica e esse acúmulo se traduzem como meios
de distinção para os oriundos de CN, pois o CPAEN tem por objetivo completar a turma
que vem do Colégio Naval (devido às baixas ocorridas, por desligamento ou repetência,
e as que ainda virão). Essa diferença se expressa na classificação hierárquica dos
aspirantes no interior da turma. Poucos ingressantes pelo CPAEN tornam-se oficiaisalunos ou mesmo chegam a ser os primeiros colocados da turma. Além disso, foi
construída ao longo dos três anos no CN a coesão grupal tão valorizada pelos militares,
que agora se vê diante de novos elementos.
Os ingressantes pelo CPAEN são chamados informalmente de quebecs. Não
consegui identificar a etimologia do termo, que parece que se perdeu ao longo dos anos,
mas é certo que ele é empregado de modo pejorativo. As jocosidades são constituintes
da relação entre quebecs e oriundos. Estes dizem que os quebecs são colados, “não
sabem fazer as coisas direito” (a caserna que formaria o militar safo) e “fracos” (o
treinamento físico também é constituinte da formação militar). O jargão colar as placas
quer dizer ficar sem reação diante de alguma situação; não saber como agir. É um termo
revelador da vida nativa, pois remete a uma característica muito valorizada no meio
militar naval que é saficidade. Ou seja, a capacidade de resolver alguma situaçãoproblema, ainda que esteja sob pressão e/ou não tenha meios para resolvê-la. Na
academia, constantemente o aspirante tem que “dar o pronto” correta e rapidamente
daquilo que lhe é cobrado. Ele tem que aprender a ser safo – dar respostas rápidas e que
funcionem para a resolução dos problemas. Para isso são adestrados.
Além disso, os quebecs teriam menor internalização dos códigos e regras, devido
ao pouco tempo de formação e não teriam, portanto, o “espírito militar” (CASTRO,
2004 [1990]) plenamente desenvolvido, importante capital neste campo. É uma relação
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homóloga a que se estabelece entre os militares “de carreira” e os “temporários”, entre
os formados pela Escola e os do quadro complementar.
Em contrapartida, os quebecs se gabam por ter lesado o grupo de oriundos,
“curtido a vida lá fora”, enquanto eles estavam “ralando” no Colégio Naval, ou por
terem ingressado na carreira militar somente quando “interessava”.
Essa provocação é bastante potente, pois, de fato, desperta raiva em muitos
oriundos que se sentem injustiçados pelo ingresso de indivíduos diretamente na Escola
Naval. Isso me foi relatado pelos aspirantes nas entrevistas, mas nenhum de meus
interlocutores disse ter esse sentimento. Reproduziam o discurso institucional (também
presente nos oficiais) afirmando que, para a maioria da turma e, particularmente para
eles, não fazia diferença, que era somente guerra, mas que havia algumas pessoas que
realmente se sentiam prejudicadas e enxergavam a situação por este prisma. De maneira
geral, esta diferença não atua como elemento desagregador do grupo, ele permanece
coeso.
A guerra é um conjunto de jocosidades que se estabelece, geralmente, entre
integrantes do mesmo estrato hierárquico. É um elemento constituinte da sociabilidade
do grupo, tanto que há espaços e tempos delimitados – cerimônias – que permitem sua
expressão até mesmo com relação aos superiores hierárquicos. Na abertura e
encerramento do ano cultural (que ocorrem próximo ao início e fim do ano letivo), os
aspirantes exibem no telão do auditório esquetes, no qual dramatizam situações
cotidianas, a fim de gozar – “fazer guerra” – com seus pares e superiores, produzindo
comicidade a partir da rotina que vivenciam.
Os esquetes são filmados na Escola, editados e exibidos no evento, celebrado
com a presença de todo o Corpo de Aspirantes, o Comando e seus respectivos
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convidados. Os aspirantes que fazem parte da Sociedade Acadêmica Phoenix Naval
(SAPN) são os responsáveis pela tarefa, já que este é o núcleo responsável pela maior
parte dos eventos socioculturais. Eles não sofrem nenhum tipo de punição por parte dos
superiores após a exibição dos esquetes. Entre os pares, nem esse e nem um outro tipo
de guerra pode ser motivo para desentendimentos ou desafetos. Eles dizem – “isso é
Marinha de Guerra”, todos precisam suportar a pressão do grupo. Isso faz parte do
entendimento de que o militar não pode ter um “psicológico fraco”, porque, se ele não
suportar as “brincadeiras” da turma, como poderia suportar as pressões do combate na
guerra?
As aspirantes fazem parte do grupo mais desprestigiado, o dos quebecs, já que só
podem ingressar na Escola por meio do CPAEN. Da mesma maneira, os oriundos fazem
guerra com elas, dizem: – “tinha que ser quebec!”, “pior que quebec, só quebec
mulher”. Para além das questões de gênero, os militares enxergam as mulheres como
mais próximas do “mundo de fora”, dos “paisanos”. É comum que as mulheres integrem
as fileiras das forças armadas (também) pelos objetivos de “humanizar” a instituição e
aproximá-la da sociedade através da midiatização dessa imagem “humanizada” e do
direcionamento de mulheres para a interação civil-militar, visto que a imagem da
mulher é simbolicamente associada à geração da vida e não à morte, como está
associada a guerra.
Nas três primeiras turmas mistas, que tive a oportunidade de acompanhar, os
piores conceitos paralelos foram recebidos por mulheres. O conceito paralelo é um
grau que o indivíduo recebe ao ser avaliado anonimamente por seu quarto (toda turma
do primeiro ano é dividida em seis quartos para assistir as aulas). Para o conceito,
podem ser atribuídos os graus que vão de A a D (alfa a delta). Todavia, a quantidade de
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alfas, betas, charlies e deltas são delimitadas. Logo, há uma escala forçada no
estabelecimento dos “melhores” e “piores” do grupo. Em consequência disso, os
aspirantes dizem que por vezes acabam dando conceitos ruins a pessoas que não
necessariamente o são, mas com quem eles não têm proximidade.
O conceito paralelo é levado em conta na definição do conceito, grau definido
de acordo com a avaliação de critérios relativos às seguintes áreas: domínio militarnaval, profissional e pessoal. O grau que é computado para definir a classificação do
aspirante no interior da turma é a média ponderada entre a nota referente a seu
desempenho acadêmico, sua nota de TAF e de aptidão para o oficialato (formada pelo
conceito e a nota relativa ao comportamento do aspirante). Os aspirantes disseram-me
que o conceito é o que mais importa para a nota de aptidão para o oficialato, visto que o
comportamento da maioria dos aspirantes corresponde ao grau máximo, pois ele só
diminui se o aspirante receber alguma sanção disciplinar. Eles buscam, portanto, serem
conhecidos e passar uma imagem positiva aos aspirantes do quarto ano e aos oficiais,
pois uma prévia de conceito é elaborada pelo tutor. Esse informa ao oficial da Cia o
grau que atribuiu ao seu tutoreado. Em uma reunião, os oficiais das áreas que lidam
diretamente com os aspirantes, como a Seção de Educação Física e o ComCA,
deliberam sobre os graus dos conceitos atribuídos pelos tutores e atribuem graus aos
conceitos dos aspirantes do quarto ano. O relatório é então passado ao Comandante do
Corpo de Aspirantes, que pode retificar ou ratificar os conceitos. Após a assinatura dele,
os conceitos tornam-se definitivos e atuam como um dos fatores que mensuraram a
antiguidade hierárquica.
O conceito é uma técnica de poder eficiente, pois faz com que os aspirantes se
dediquem a todos os domínios considerados pela Marinha como importantes para a
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formação de um oficial. Logo, o mais antigo não será aquele que se dedica somente aos
estudos. Essa técnica garante que os aspirantes com bom desempenho acadêmico
busquem também fazer fainas ou integrar uma das equipes de esportes; que se esforcem
para manter um bom relacionamento com seus companheiros de turma, boa
apresentação pessoal e que sejam reconhecidamente pessoas de bom caráter, conforme
os valores da “rosa das virtudes”. Assim, aquilo que é “bem visto” ou “mal visto” passa
a fazer parte das preocupações dos aspirantes que almejam boas colocações na carreira.
Fazer parte das equipes de esportes, ter destacado desempenho acadêmico e
fazer fainas são elementos que contribuem para o recebimento de bons conceitos, pois
tornam o aspirante “bem visto” por seus superiores. A realização de fainas é um
mecanismo de distinção. Já que os oficiais terão que atribuir conceitos aos mais de
oitocentos aspirantes e que o fazem com o auxílio do veredicto dos veteranos, os
aspirantes buscam ser conhecidos por eles e causar-lhes boa impressão fazendo muitas
fainas, principalmente se o aspirante for queimado e quiser melhorar seu conceito, ou
assumindo fainas que demandem maior dedicação de tempo e responsabilidade ou
concentram-se apenas em apresentar suas fainas de forma impecável.
Aqueles que não buscam esse reconhecimento acabam por ter uma rotina de
atividades menos intensa, visto que não estão comprometidos com as tarefas
burocráticas demandas pela instituição, porém eles são considerados apagados. Seus
superiores não os conhecem. Por não os conhecerem, deduzem que eles não estão
envolvidos nas atividades, o que não é “bem visto”, logo não consideram justo atribuirlhes o mesmo conceito que atribuem aos aspirantes-padrão (profissionais, responsáveis,
interessados). Os conflitos por vezes gerado decorre da suspeição de pessoalidades no
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processo ou pelo sentimento de injustiça que alguns aspirantes ficam por terem
acumulado esses capitais, mas por eles não terem sido reconhecidos em jogo.
Outro dado da estrutura meritocrática da Escola Naval é o estabelecimento de
interdições (principalmente de licenças extras) à aspirantes com Baixo Desempenho
Acadêmico (BDA), Baixo Desempenho Físico (BDF) e Baixo Desempenho para o
Oficialato (BDO). Isto é definido ao final de todos os trimestres. Os aspirantes que
ficarem abaixo da média em cada uma dessas áreas serão enquadrados como de “baixo
desempenho”. A sanção tem o propósito de “despertar o interesse do aspirante” para que
ele venha a recuperar suas notas nas disciplinas acadêmicas, para que treine mais para
melhorar seu desempenho físico ou busque a melhora de seu comportamento.
Uma das maneiras por meio das quais a instituição acredita atuar para
condicionar os aspirantes a terem um hábito de estudo é estabelecendo o horário de
estudo obrigatório para a turma do primeiro ano. Todos os dias, após o jantar, esses
aspirantes devem se direcionar às suas salas de aula, de onde só devem sair às 21:30.
Uma vez acomodados, eles estão autorizados somente a estudar. É proibido conversar,
estudar em grupos, usar smartphone ou notebook e ouvir música. A partir do segundo
ano, os aspirantes não têm mais essa obrigatoriedade, podendo estudar, pelo período que
julgarem necessário, em seus camarotes. Outra razão para o estabelecimento do estudo
obrigatório para os calouros é que eles não têm um lugar adequado para estudar nos
alojamentos. Todos os aspirantes entrevistados afirmaram que não gostavam do estudo
obrigatório e que rendiam mais estudando com maior liberdade.
O primeiro semestre do ano é marcado pelas preocupações dos aspirantes com as
primeiras provas, com a participação nas Práticas Profissionais Navais (PPN), ordem
unida, formatura e baile do espadim e, por fim, o recesso do meio do ano.
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Os aspirantes que são atletas geralmente não disfrutam do recesso, pois se
dedicam ao treinamento para a NAVAMAER, uma tradicional competição esportiva
entre as academias das três Forças Armadas, em diversas modalidades, e que geralmente
ocorre próximo à data da independência do Brasil. Em sistema de rodízio, a cada ano a
competição é sediada em uma academia-anfitriã diferente. Em 2014, acompanhei a
NAVAMAER, que ocorreu na EN. Dela participam os aspirantes e cadetes atletas, mas
também aqueles que foram escalados para a torcida. Em meio ao desenvolvimento das
atividades, algumas competições simultâneas, ouvi no sistema de som a seguinte frase:
“O esporte é a melhor simulação de guerra em tempos de paz.” Ganhar a NAVAMAER
tem uma importância muito grande para os aspirantes que são atletas.
O momento da prática de esportes com a equipe foi relatado como o melhor
momento da rotina pelos aspirantes entrevistados. Por vezes, é ali que se constroem os
maiores laços de amizade. Aqueles que não quiseram ou que não foram aprovados nas
provas seletivas para as equipes passam a compor a Turma de Educação Física (EDF),
sendo chamados de “amorfos” pelos aspirantes. Fazer parte de uma equipe é, portanto,
um elemento distintivo e de construção de identidade na Escola, tanto que a mesa na
qual os aspirantes se sentam para fazer suas refeições no rancho é a “mesa da equipe”,
compartilhada pelos aspirantes dos quatro anos que a integram.
Próximo à NAVAMAER ocorre o desfile em comemoração à independência do
país. Antes dela, há a festa caipira. No segundo semestre há ainda o Raid Naval e
muitos outros eventos sociais como o baile integração (festa na EN com atrações), o
Happy Hour, a Regata Vela, o Festival Interno da Canção; o churrasco, o almoço e
o culto ecumênico em comemoração à formatura do quarto ano; os treinamentos para a
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Formatura da Espada, a cerimônia de passagem da Cana do Leme 10, a Formatura da
Espada, o Baile da Espada e o estágio de verão (principalmente destinado aos
aspirantes que serão adaptadores no mês seguinte), encerram as atividades concernentes
ao ano letivo.

10

Cana do leme: artefato que conduz a direção do leme num navio, que o manobra.
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3. Problemas de mulher

Observei que os problemas algumas vezes exprimiam,
de

maneira

eufemística,

algum

misterioso

problema

fundamental, geralmente relacionado ao pretenso mistério do
feminino.
(BUTLER, 2016, p.7)
A dinâmica da inserção feminina na Escola Naval se desenvolveu na gramática
do problema. A entrada das mulheres na instituição não decorreu de uma decisão
interna, mas de um decreto-lei que precisava ser cumprido. Para isso, uma série de
adaptações na estrutura arquitetônica e nos regulamentos precisou ser feita, pois ter os
dois sexos convivendo em regime de internato era visto como um problema em
potencial. Colocar mulheres, indivíduos com corpo considerado mais “fraco” e “frágil”
para realizar as mesmas atividades que os homens, tornava-se um grande problema.
Resolveu-se, então, colocar as mulheres exclusivamente no Corpo de Intendentes. Com
isso, porém, solucionou-se um problema e criou-se outro. A física foi retirada do
currículo feminino, e criou-se mais uma dificuldade: como organizar a classificação
hierárquica. Para ensinar questões de fardamento e posturas adequadas seriam
necessárias outras mulheres, só que não havia mulheres no setor que comanda o Corpo
de Aspirantes. Em meio ao desenvolvimento desse processo, ter alguém “de fora”,
circulando pela Escola, observando todas as atividades, foi um problema.
Neste capítulo tratarei da inserção feminina na Escola Naval, buscando mostrar
como o processo foi construído a partir da gramática do problema, por ser conduzido
como um “problema institucional” (D’ARAUJO, 2004) e por serem “problemáticos” os
sujeitos da ação, o que se revela na categoria nativa – “problemas de mulher”. Tratarei
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do cotidiano das aspirantes mulheres, entre os anos de 2014 e 2016, destacando os
elementos mais significativos do processo, e também analisarei minha trajetória em
campo com os militares.
***
Para desenvolver minha pesquisa, encaminhei ao Superintendente de Ensino
uma carta em papel timbrado da Fundação Getulio Vargas, assinada por meu orientador,
tratando em linhas gerais da pesquisa que pretendia realizar sobre a inserção feminina
na instituição e pedindo autorização. Expus de forma clara meus objetivos de pesquisa,
disse que gostaria de acompanhar as atividades rotineiras das aspirantes mulheres e
realizar entrevistas qualitativas com aspirantes e oficiais e informei que a pesquisa
resultaria em minha dissertação de mestrado. Submeti a carta ao Superintendente de
Ensino, pois através de pesquisa anterior no local, fui informada de que era ele que
decidia este tipo de questão.
A pesquisa anterior foi realizada em 2014, para minha monografia de conclusão
do curso de Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense (UFF), que foi
defendida sob o título de: “Rivalidade e Camaradagem: Um estudo sobre a primeira
turma de mulheres da Escola Naval brasileira”. As reflexões aqui tratadas são também
tributárias dessa pesquisa. Além disso, eu já tinha certa familiaridade com o “meio
militar”, pois sou filha de militar, tenho outros parentes militares e estudei no Colégio
Militar do Rio de Janeiro (CMRJ) por cinco anos. Lá comecei a namorar meu atual
marido, que cursou a EN.
Após cinco meses e dois ofícios trocados, fui autorizada a realizar uma nova
pesquisa na instituição, desta vez para o mestrado. O ofício que informava a autorização
da realização da pesquisa solicitava também a especificação das datas em que tinha a
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intenção de realizá-la, mas como eu não tinha conhecimento do calendário da
instituição, enviei um novo ofício em resposta, no qual designei um período genérico e
solicitei conhecer o calendário da mesma. Fui então convidava para uma reunião que
tinha por objetivo definir o período da pesquisa e o oferecimento do apoio necessário
para sua realização.
Além disso, era preciso dar andamento a algumas questões burocráticas, como a
confecção de um crachá e a colocação de um aviso no “plano de dia”, documento
interno diariamente acessado por todos militares, para que todos soubessem que havia
alguém “de fora”, uma antropóloga, realizando sua pesquisa na instituição. Nessa
reunião, solicitei também permanecer por três semanas hospedada na EN, entretanto
este pedido foi negado, sendo permitido que eu ficasse somente da alvorada (6:00) até o
silêncio (22:00) na instituição, mas que fosse embora todos os dias. Em 2016, quando
fui fazer meu último período de pesquisa na instituição, solicitei novamente ficar
hospedada lá, mas novamente o pedido foi negado.
Desse modo, fui encaminhada ao Serviço de Orientação Educacional e
Pedagógica (SOEP), núcleo da EN que reúne pedagogas e psicólogas que trabalham
com o Corpo de Aspirantes. Por ser subordinado ao Superintendente de Ensino, o
SOEP ficou encarregado de prestar o apoio necessário à realização de minha pesquisa.
A sala onde esse se situa me foi colocada à disposição para que eu pudesse trabalhar ou
deixar meus pertences enquanto estivesse acompanhando a rotina dos aspirantes. A
tenente responsável pela seção de psicologia me auxiliou no contato com os aspirantes e
fez o trâmite necessário para que eu pudesse acompanhar uma PPN das aspirantes, que
visava conhecer duas Organizações Militares do Corpo de Intendentes, situadas na Ilha
das Cobras (Centro do Rio de Janeiro). Solicitei acompanhar também o período de
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adaptação, contudo só me foi autorizado acompanhar as atividades do SOEP, que
consistiam em uma palestra e aplicação de questionários. O SOEP era um núcleo
feminino no interior da Escola. Seu quadro de funcionários era quase que
exclusivamente feminino (só dois homens trabalharam temporariamente lá no meu
período de pesquisa – um estagiário de psicologia e um cabo).
Em cada fase da pesquisa, tive de responder a muitas perguntas a respeito do
meu interesse pela instituição. Reiteradamente era questionada sobre quem eu era, sobre
minha autorização e intenções da pesquisa, sobre os lugares e horários que estaria
autorizada a transitar. Neste processo, percebemos que fazer pesquisa em instituições
militares inverte a tradicional relação pesquisador-pesquisado. Em campo com
militares, o antropólogo, antes de poder fazer perguntas, é constantemente questionado
sobre seus propósitos de pesquisa, sobre sua posição institucional e suas perspectivas
sobre o grupo – se deseja falar “bem” ou “mal”, se é “amigo” ou “inimigo” (LEIRNER,
1997a).
Pensei que, por meu caso ser pouco comum, precisar resolver pequenas questões
específicas relativas à minha pesquisa se chocava com as rotinas burocráticas
generalizantes de uma instituição como esta. Entretanto, o incômodo gerado não se
devia, então, a um formalismo, um documento, uma rotina burocrática não realizada,
mas à incapacidade de minha alocação numa posição social nitidamente identificável
(CLASTRES, 1986), num contexto cultural edificado pela hierarquia, que é por si um
princípio classificador:
(...) a hierarquia (...) constitui uma complexa rede de
classificações que segue vários princípios de segmentação,
abarcando desde o indivíduo singular até todo o conjunto
“exército”, e que, por isso, ela “totaliza” as dimensões da vida
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daqueles que nela estão inseridos – os que participam da
carreira militar. (BEVILAQUA E LEIRNER, 2000: 115)
Além disso, os princípios de ordem, disciplina e segurança impeliam os
militares a resolverem esse problema que a eles se apresentava em suas rotinas
conformadas por tudo aquilo que é previsto (pelas regras e normas) e nas quais o
extraordinário precisa ser conhecido e classificado. Não estar numa posição claramente
identificável gerava uma sensação de que algo estava escapando ao sistema, nele
introduzindo um fator de desordem. Como explicou Mary Douglas (1991), uma posição
de poder, mas também de perigo.
Por exemplo, vejamos o que ocorreu num dia em que eu estava parada, em pé,
na lateral de um pátio comum, que fica entre as salas dos oficiais que compõem o Setor
do Comando do Corpo de Aspirantes, a tolda e o rancho dos Aspirantes, aguardando
um aspirante para a entrevista. Ele teve um imprevisto e me avisou que se atrasaria, mas
não pode precisar quanto. Desta forma, resolvi aguardá-lo ali mesmo. Acabei esperando
cerca de trinta minutos. Enquanto aguardava, percebi uma movimentação diferente na
tolda. Vi vários aspirantes olhando na minha direção, pareciam comentar qualquer
coisa. Os aspirantes que transitavam pelo pátio, quando paravam para cumprimentar
algum grupo que estivesse passando, também olhavam intrigados. Por fim, o aspirante
chegou e fomos para uma sala fazer a entrevista. Mais tarde, quando fui falar com um
tenente confirmando a disponibilidade de uma aspirante para a entrevista, ele me disse:
Tenente: Ah, é você que estava ali no pátio mais cedo, um
tempão, parada?
Thaís: Sim, era eu.
Tenente: Eu te vi da minha sala. Achei que você era uma
aspirante, já ia te dar um “catrapo”, perguntando por que você estava
há mais de cinco minutos [vestida] de civil no pátio.
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Comentei o ocorrido com um aspirante que estava de serviço naquele dia e ele
me disse: “O pessoal comentou comigo que você ficou um tempão ali e ninguém
entendeu nada. Que tinha tenente, comandante e tudo mais querendo saber o que era.
Quando for assim, é só você ir à tolda para o pessoal te receber e acomodar em alguma
sala.”
Nessa situação, se tornou claro para mim que, apesar de eu utilizar um crachá,
estar autorizada a fazer a pesquisa pelo Almirante da EN e portar um documento de
Comunicação Interna, minha presença naquele contexto escapava às categorias
simbólicas estabelecidas naquele mundo social. Desse modo, só era possível ser
admitida através da classificação de minha pessoa e do ordenamento de minhas
atividades. Somente a previsão e o conhecimento sobre as minhas atividades dariam
sentido à minha presença naquele lugar.
As constantes interrogações visavam, então, a contatar estas regiões
normalmente separadas, a tornar uma possibilidade lógica a presença de uma
antropóloga fazendo pesquisa num quartel. Desse modo, concordo que a hierarquia é
um fato social total para os militares (LEIRNER, 1997a) e que ela tem efeitos potentes
no cotidiano daqueles que estão inseridos neste mundo social. Por isso, considero que a
etnografia uma perspectiva teórico-metodológica profícua, pois permite transformar a
vivência dessas rotinas burocráticas em dados etnográficos, visto que o antropólogo
delas experimenta e por elas é afetado (FAVRET-SAADA, 2005), para ter acesso e
manter-se em campo. A pesquisa etnográfica permite ainda que se obtenha uma visão
“interna” ou “nativa” deste mundo social, recusando visões exoticizantes e
etnocêntricas. Piero Leirner (1997b) a considera um potente instrumento de análise,
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visto que, além de depoimentos, ela é capaz de captar as condutas relacionadas à
estrutura social do grupo. Capacidade singular de um empreendimento antropológico.
***
No final dos anos 1980 e nos anos 1990 desenvolveram-se os pioneiros estudos
antropológicos sobre militares, com os trabalhos de Castro (2004 [1990]) e Leirner
(1997). Castro fez uma etnografia da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN),
instituição de ensino superior do Exército, equivalente à EN, onde se formam os oficiais
da linha bélica da carreira. Ele analisou a socialização profissional dos militares,
destacando os processos de construção de sua identidade social. Já Leirner, fez sua
pesquisa na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). Sua
contribuição mais importante está na compreensão da hierarquia como um fato social
total para os militares.
Esses dois antropólogos inauguraram a perspectiva etnográfica sobre instituições
militares no Brasil, buscando construir sua análise a partir dos dados nativos e captando
a visão de seus interlocutores. Seus trabalhos permitiram que as reflexões acerca da
profissão militar fossem cotejadas com outras questões, como as de gênero. Todavia,
compreendo o gênero não só como temática, mas também como um fator estruturante
das relações de pesquisa em ambientes predominantemente masculinos, como o militar.
Nesse contexto, o gênero alça uma dimensão substantiva, pois:
In any case, the military has for centuries been a source
of normative conceptions of gender, which, on the one hand
amplifies dominant cultural patterns and, on the other, actively
participates in its production and reproduction. Thus, more than
merely gendered, the military has also been seen as a
“gendering”, gender-granting, or gender-defining institution
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(Cohn 1993; Segal 1999); it amplifies, as in a magnifying glass,
the social dynamics of gender (Reynaud 1988) (CARREIRAS &
ALEXANDRE, 2013, P.105).
Ao refletir sobre minha trajetória em campo, entendo que ser uma pesquisadora
jovem, da mesma faixa etária que minhas interlocutoras, e com experiência prévia de
estudo num colégio militar se traduziu como vantagem, pois isso nos trouxe certa
proximidade, facilitando a construção das relações. Era um elemento que me
aproximava do “mundo de dentro” (CASTRO, 2004 [1990]), porque quase a metade do
quantitativo de aspirantes mulheres da turma de 2014 era ex-aluna do CMRJ (havia
várias ex-alunas do sistema Colégio Militar nas demais turmas mistas também).
Por outro lado, do ponto de vista institucional, o fato de ser jovem funcionou
como um elemento que retirava credibilidade de minha figura como pesquisadora. Além
disso, ser mulher e estar na mesma faixa etária que as aspirantes me vinculava ao grupo,
de modo a me enquadrar no mesmo lugar que elas na hierarquia e não numa correlação
com minha hierarquia acadêmica, que me garantiria a equiparação ao posto de tenente,
por exemplo. Pude observar essa atribuição simbólica de uma posição hierárquica em
diversos momentos, como na designação do lugar que eu ocuparia no ônibus ou na
possibilidade de fazer as refeições na Praça d’Armas.
Realizei entrevistas com vinte aspirantes e cinco oficiais de ambos os sexos. Fui
autorizada a permanecer durante todo o dia e a noite na instituição, contudo só poderia
realizar as entrevistas nos horários livres dos aspirantes. Este foi um elemento que
dificultou a realização das mesmas, devido à intensa rotina dos aspirantes11, na qual,
muitas vezes, o tempo livre é preenchido com a realização de fainas, horas extras de
estudo ou a prática de esportes.
11

Ver anexo I.
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Nas entrevistas, de uma maneira geral, o conhecimento de que minha pesquisa
tinha um enfoque de gênero influenciava a perspectiva dos entrevistados sobre suas
respostas. Inicialmente, os homens tendiam a evitar referências negativas às mulheres;
todavia, quando se tratava da participação feminina em posições de combate, os valores
relativos à coesão e eficácia militar sobrepujavam esta atitude, e eles recorriam a uma
constituição biológica feminina que acreditavam ser compartilhada pela pesquisadora e
pelas mulheres militares: “Você acha que conseguiria?” Ou, como no diálogo:
Aspirante: Mas não tem todos esses problemas de mulher aí?
Thaís: Quais problemas?
A: Ué, eu não sei... Você não é mulher?
Com relação aos “problemas de mulher” ou a questões de assédio, havia uma
expectativa por parte das entrevistadas de que a pesquisadora compreenderia
“naturalmente” estas questões por sua condição de gênero. Falas como: “Coisas de
mulher... Você sabe, né?” ou “Temos que manter certa distância, para que eles não
confundam as coisas. Você sabe como é” apareceram nas entrevistas.
Além disso, o fato de a pesquisa ter sido desenvolvida numa academia militar
trouxe alguns desafios, como a transposição do discurso institucional que coloca o
militar como “assexuado” e a hierarquia e disciplina como os únicos princípios
ordenadores da vida na caserna. Os aspirantes costumavam reproduzir esse discurso nas
entrevistas, temendo sanções ou que fossem “mal vistos”, caso suas opiniões
“vazassem”. Desse modo, repensei minhas estratégias e percebi que não gravar as
entrevistas permitia que meus interlocutores ficassem muito mais à vontade, menos
preocupados com essas questões, facilitando a transposição desse discurso oficial.
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Conceder-me entrevistas também tinha a aparência de problema, pois no
primeiro momento da pesquisa, sendo muito recente a inserção feminina, foi difícil me
desvincular da imagem de jornalista – nesse período houve uma grande demanda da
imprensa para tratar a respeito da entrada das mulheres na instituição e significativa
preocupação da Escola com relação a isso. Algumas das aspirantes que haviam se
voluntariado para falar à mídia foram, anteriormente, preparadas para fazê-lo.
Receberam orientações gerais do que era ou não “bom” dizer, a fim de impedir que
alguma fala sua fosse mal interpretada ou pudesse ser ambígua e prejudicar a imagem
da instituição.
No início das entrevistas eu sempre deixava claro que elas eram anônimas e que
eu teria o cuidado de não expor nenhuma característica do entrevistado no trabalho que
pudesse identificá-lo, em um mundo social tão marcado pelo conhecimento de cada
indivíduo do grupo. Fiz também entrevistas fora da Escola para observar se havia
diferença nos discursos, mas não houve. A permanência da minha presença no campo,
assistindo as aulas e acompanhando outras atividades junto às aspirantes mulheres
conferia maior credibilidade à minha imagem, indicava que “não havia problema” em
falar comigo.
Outro obstáculo que tive que transpor foi a dificuldade para encontrar aspirantes
voluntários para entrevista, pois eles precisavam abdicar de seu horário livre durante a
rotina. Geralmente, eles utilizavam seus horários livres para a prática de esportes, para
estudo, realização de fainas ou para descansar. Logo, era um curto período de tempo
com uma série de atividades concorrentes. E eu só poderia realizar entrevistas nesse
horário.
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No início da pesquisa, esperava acompanhar o conjunto das aspirantes mulheres
em suas atividades, pois supunha que muitas atividades rotineiras seriam realizadas em
conjunto. Porém, na EN a rotina é intensa e compreende uma diversidade de atividades
para os aspirantes. Nos momentos de alimentação, no rancho, eles se dividem nas mesas
por equipes esportivas. Então há mesas nas quais há duas ou mais aspirantes mulheres e
mesas nas quais não há nenhuma, que são a grande maioria. Para assistirem as aulas elas
são também distribuídas em quartetos pelos quartos e no horário do TFM se distribuem
pelas equipes de esportes, que podem ou não treinar dentro da Escola. Algumas equipes
fazem treinos externos, que costumam demandar mais tempo devido ao deslocamento, o
que consome parte do horário de recreação. Há também as equipes que ficam treinando
após as 16:15 (horário de término do TFM) e os aspirantes que vão para a academia de
musculação após o treino.
Às 18:30 eles precisam entrar em formatura em frente ao rancho, mesmo que
não jantem. No caso do primeiro ano, após o horário do jantar, há ainda o estudo
obrigatório. Após esse, o silêncio. Então, foi muito difícil articular as entrevistas com
aspirantes do primeiro ano e, para realizar entrevistas com os demais, eu buscava os
horários que eles tivessem livres e pudessem me dedicar. Fazer entrevistas nos períodos
de provas não foi possível.
Os dados colhidos nas entrevistas revelam que a grande maioria das aspirantes
tem algum parente próximo que é ou já foi militar e que esse personagem masculino
(nenhuma das entrevistadas tinha mulheres militares como parentes) teria lhes inspirado
a seguir a carreira, revelando também o processo de recrutamento endógeno (CASTRO,
1993):
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Meu avô era militar, foi da FEB. Eu fui conhecendo a história
dele e fui me apaixonando. Ele me disse que um dia nós iríamos nos
encontrar e cruzaríamos nossas espadas (...). Ele sabia que eu seria. Ele
que me entregou a boina no Colégio Militar.
Tive um tio (que faleceu), meu avô também, ambos eram militares
da Marinha. Então minha família sempre teve essa relação com a
Marinha, com o militar. Meu irmão também fez Exército, então me
indicou a fazer concurso público para a área militar, disse que era bom.
Ele sempre me aconselhou, foi me mostrando, aí eu decidi fazer.
Eu sempre quis ser militar. Desde, sei lá, 5 anos de idade! Desde
que eu lembro eu quero. Porque meu pai já foi militar. (...) meu irmão fez
EAAR. E eu vi isso de perto e eu sempre gostei muito. E eu era muito
grudada com meu pai e meu irmão. E eu sempre jogava bola, assim, com
eles. Nunca fui muito para o lado de bonecas. Ficava com meu pai e meu
irmão direto. Aí eu era apaixonada, gostava, queria. Eu queria aviação,
na verdade, quando eu era pequena.

Todos os aspirantes entrevistados apontaram a estabilidade e a segurança
financeira como elementos que os fizeram optar pela carreira militar, além de a
considerarem “uma bonita profissão”, no que se refere à abnegação que demanda. As
entrevistadas relataram também ter total apoio e incentivo da família na opção pela
carreira. Logo, a aprovação no concurso para a Escola Naval, muito concorrido (cerca
de 300 candidatas por vaga), é experimentada como a “realização de um sonho” e
orientada em termos de “vocação”. Passar pelos crivos das provas escritas (para a qual
muitas passam anos se preparando em cursinhos) e das demais etapas do concurso,
como a verificação de dados biográficos, a inspeção de saúde, o teste de aptidão física, a
verificação de documentos, a avaliação psicológica e o período de adaptação,
conformam o sentimento de superação e realização pessoal.
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Todavia, o edital para o CPAEN de 2013, o primeiro a reservar vagas para
indivíduos de sexo feminino, estabeleceu critérios distintos para seleção de mulheres e
homens. Para avaliação das candidatas no TAF foram realizadas as provas de corrida e
natação, bem como para os candidatos do sexo masculino. A diferença se estabeleceu
apenas no tempo máximo destinado a realização das provas de corrida e natação, a fim
de que as diferenças fisiológicas entre os sexos fossem respeitadas.
Já na avaliação acadêmica houve a supressão da prova de física para as
candidatas, mas a manutenção da mesma para os candidatos. A justificativa para esta
diferença residiria no fato de que, como aspirantes, as mulheres já não estudariam tal
disciplina, visto que não seria necessária à sua formação, pois já no momento do
ingresso fariam parte do Corpo de Intendentes da Marinha. Diferentemente dos homens,
que optariam pelo Corpo no início do terceiro ano na Escola Naval, podendo escolher
entre os três Corpos e suas subsequentes habilitações (para os/as quais precisariam do
conteúdo de física).
Essa decisão da instituição implicava um problema – se as aspirantes mulheres
teriam um currículo distinto de seus demais colegas de turma, como criar uma ordem de
classificação hierárquica comum, já que esta prevê a avaliação segundo os mesmos
critérios, em uma perspectiva meritocrática?
Segundo as normas da Escola, a antiguidade do primeiro ano é composta pela
classificação dos aspirantes oriundos do Colégio Naval ao final do terceiro ano seguida
pela classificação dos ingressantes pelo CPAEN. Como em 2013 o concurso reservou
vagas para mulheres exclusivamente no Corpo de Intendentes, decidiu-se que elas
entrariam na antiguidade após os homens que ingressaram na instituição pelo concurso,
pois eles, como ainda não teriam escolhido seu Corpo, fariam parte do Corpo da

58

Armada, o mais antigo dentre os três Corpos. Assim, elas tornaram-se os doze
indivíduos mais modernos da turma.
Por essa razão, o lugar que ocupam na sala de aula é nas últimas carteiras, pois a
disposição dos alunos na sala de aula corresponde à sua posição na classificação da
turma – os alunos mais bem classificados sentam-se nas primeiras carteiras, próximo ao
professor e à lousa e os que têm as notas mais baixas sentam-se nas últimas carteiras, ao
fundo da sala (local para onde voluntariamente vão os aspirantes sonolentos para
ficarem de pé e não dormirem sobre a mesa durante a aula – o que seria passível de
punição). Assim, as aspirantes mulheres, que são distribuídas em quartetos pelos
quartos sentam-se uma ao lado da outra, e durante minha observação das aulas percebi
que se relacionam pouco com os demais colegas, conversando mais entre si nos horários
de intervalo.
A ausência da disciplina no currículo das aspirantes gerou um horário vago em
sua grade. Esse horário foi preenchido pela instituição com a disciplina: “Cultura
Organizacional Militar”, ministrada por uma comandante da reserva até então vinculada
ao SOEP. Essa disciplina tinha por conteúdo os códigos e regras militares, ainda que,
aparentemente com recorte diferente, esse também fosse o conteúdo das aulas de
Legislação Militar Naval, ministradas por comandantes de Cia.
Esse conjunto de diferenças distintivas dificultava a integração das aspirantes
mulheres na turma. O fato de não haver a prova de física para as mulheres no concurso
era entendido pelos homens (tanto os oriundos de CN quanto os de CPAEN) como uma
coxa, uma grande vantagem dada às mulheres, pois entendia-se que física era o
conteúdo mais difícil tanto da prova de admissão quanto nos dois primeiros anos da
Escola, portanto maior responsável pelas reprovações. E, “sem ter que se preocupar em
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estudar física”, elas teriam maior tempo livre para se dedicar ao estudo das demais
disciplinas ou mesmo se dedicar às demais atividades que lhes rendessem bons
conceitos, um grave problema na perspectiva meritocrática.
Por mais que as relações entre os indivíduos da mesma turma sejam
discursivamente produzidas em termos de irmandade, a classificação hierárquica dos
aspirantes, baseada em seu conceito final, implica uma alta competitividade no interior
da turma pelas primeiras colocações. Por isso, é comum que um indivíduo saiba com
exatidão as posições ocupadas pelos colegas que estão próximos a ele na classificação.
Atitudes como cabotar o boi e estudar muito em casa e negar isso, fingindo não se
importar com a classificação ou não precisar estudar para ser bem-sucedido são atitudes
comuns, mas reprovadas pelo grupo.
A resistência à entrada das mulheres na classificação geral faz parte dessa
economia de sentidos – caso elas concorressem à antiguidade com os demais, passariam
a disputar as boas posições e oportunidades, como, por exemplo, as vagas para oficialaluno e intercâmbios para outras escolas navais no exterior.
A matéria que foi colocada no lugar de física para o contingente feminino não
era compreendida como difícil ou que demandasse muito tempo de dedicação, o que
diminuía ainda mais o prestígio das aspirantes perante seus colegas de turma, que
marcavam sua posição por meio de jocosidades. Eles diziam, por exemplo, quando elas
se encaminhavam para a sala de aula da disciplina em questão, que elas estavam indo
para um “tempo vago” ou para “dormir”.
As aspirantes mulheres afirmavam que preferiam fazer física junto com seus
colegas de turma, que gostariam de fazer as mesmas disciplinas e concorrer à
antiguidade junto com toda turma. Acompanhei duas aulas da disciplina “Cultura
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Organizacional Militar” junto com as aspirantes. Acontecia numa sala pequena ao final
de um corredor. Elas relataram que era comum se sentarem em roda para debaterem os
temas. Uma das avaliações da disciplina seria a confecção de um portfólio sobre os
projetos sociais da Marinha. Percebemos aqui uma orientação para um dos setores da
instituição que atua numa área tradicionalmente atribuída ao feminino.
Durante as aulas era perceptível o desconforto de todas as envolvidas com a
disciplina. Em um momento no qual conversavam e especulavam sobre o currículo do
ano seguinte, já que seria necessário criar outra disciplina para substituir física II para as
mulheres, uma das aspirantes disse, ironicamente: “Devem colocar corte e costura...”.
A comandante dizia compreender a situação das aspirantes e que por isso
buscava tornar o momento menos estressante possível para elas. Permitia que elas
falassem sobre as dificuldades que enfrentavam, as estimulava a contarem seus
problemas, buscava aconselhá-las. Queria apoiá-las, pois “sabia que estavam passando
por um período difícil”.
Essa configuração da inserção feminina marcava a generificação do processo,
no qual uma militar mulher é direcionada para ensinar um conteúdo próximo de uma
das disciplinas já estudadas pelos aspirantes, normalmente ministradas por militares
homens (mais modernos que a comandante em questão) e que já exerciam essa função,
ao passo que a comandante acumulou essa atividade com outras que já exercia.
Enquanto os aspirantes homens se encontravam estudando física – uma disciplina
“hard”, “séria”, “difícil” e, na ocasião, vetada às mulheres, essa disciplina se
apresentava como um espaço de feminilidade criado no interior da “casa dos homens”
(WELZER-LANG, 2001), no qual o acolhimento oferecido pela comandante se
aproximava do cuidado materno:
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É um momento em que ficam as doze juntas. É difícil ter um
momento com as doze juntas. E ela, acima de tudo, eu acho que ela é
mais mãe da gente do que qualquer outra coisa aqui dentro, sabe? Cuida
da nossa parte psicológica, deixa a gente à vontade. É um momento em
que a gente não se preocupa com nada. Se a gente tiver estressada com
alguma coisa, a gente fala. A gente está sempre falando, debatendo
alguma coisa. É um momento que a gente bota pra fora, que a gente
esquece. Teve até um dia que ela falou – “Gente, vocês estão muito
nervosas. Vamos fechar tudo”. Aí a gente fechou tudo e ficou só
conversando.
(Aspirante, mulher, 1º ano)
Diferentemente dos homens, as mulheres não eram estimuladas a conter/dominar
suas emoções. A relação “de mulher para mulher” tornou-se o canal pelo qual sua
manifestação era aceita e acolhida, pois entendida como uma “necessidade feminina”.
Já a masculinidade é erigida sobre o controle das emoções – saber conter e manifestar –
ser capaz de dominá-las (FREDERIC, 2015b). Portanto, para os homens não há canais
semelhantes. Ocorre no período de adaptação uma brusca transição não só do “mundo
de fora” para o “mundo de dentro”, mas do privado-maternal para o público-guerreiro.
Contudo, no caso das aspirantes, a relação “de mulher para mulher” se encarrega de
estabelecer uma continuidade com esse domínio.
Até mesmo para os adaptadores, a preparação para receber as mulheres centravase na economia das emoções, reproduzindo a ideia de que naturalmente as mulheres as
expressam, não são capazes de dominá-las, portanto podem manifestá-las em contextos
atípicos e sem aviso prévio. O que se deveria ao próprio corpo feminino e a
problemática de seus hormônios, que pode causar descontrole:
A gente fez algumas simulações de situações inusitadas, se
alguma aspirante começasse a chorar do nada, se alguma aspirante
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dissesse que tava menstruada, se ela indicasse sinais de TPM, de
estresse... a gente aprendeu mais ou menos a como lidar com isso. (...)
“Engole o choro e continua” e continuar motivando ela. O negócio é,
como se fosse qualquer outro aspirante [homem], chamar num canto,
com mais um aspirante, porque é mulher, e conversar.
(Aspirante, adaptador, 4º ano)
***
Ao final do primeiro ano, não as diferenças de currículo, mas as de Corpo foram
determinantes para que a classificação geral da turma, incluindo mulheres e homens,
não fosse feita. As aspirantes eram intendentes, portanto mais modernas que o restante
de sua turma. No início do terceiro ano, ainda no período de verão, os aspirantes da
primeira turma mista seriam divididos pelos três Corpos, logo uma classificação
hierárquica comum a toda a turma poderia ser feita. Porém, a diferença nos currículos
ainda se apresentaria como um problema, um elemento impeditivo, já que eles não
teriam sido avaliados segundo os mesmos critérios nos dois primeiros anos e, uma
porcentagem da nota obtida ao final de cada ano tem um peso para o cálculo da média
final do ano seguinte, o que é chamado pelos aspirantes de inércia.
Então, a instituição determinou que as aspirantes cursassem física I (disciplina
ausente em seu currículo no primeiro ano) no primeiro semestre do segundo ano e física
II no segundo semestre do mesmo ano, a fim de equalizar os currículos e tornar possível
a configuração de uma classificação geral da turma. Desse modo, enquanto os aspirantes
homens cursariam física I e II em dois anos letivos, as aspirantes mulheres deveriam
cursá-las em apenas um. Diante dessa complicação, o nível de dificuldade das provas
dessas disciplinas foi mais baixo devido à redução do período letivo, segundo os
aspirantes.
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Este foi também um ponto de discussão, pois os aspirantes homens alegavam
que os critérios para avaliação permaneciam distintos, logo uma classificação comum a
toda turma jamais seria possível. Enquanto as aspirantes afirmavam que para elas havia
sido igualmente difícil, porém de maneira diferente, já que cursaram as duas disciplinas
tidas como as mais difíceis do currículo da Escola num só ano. Defendiam a
classificação geral. Se uma classificação geral da turma não fosse feita, as aspirantes
permaneceriam como as mais modernas da turma e do quarto do Corpo de Intendentes,
o que as impediria de ter acesso a todas oportunidades e boas posições. Além disso,
após a viagem de ouro, provavelmente não teriam a oportunidade de escolher o local
onde iriam servir, ficando com as vagas que “sobrassem”. Isto aconteceria mesmo que a
primeira colocada entre as doze aspirantes tivesse a nota final maior que a do primeiro
colocado entre os homens.
O edital do CPAEN de 2014 manteve a ausência da prova de física para as
candidatas do sexo feminino, contudo no ano seguinte, as mulheres da segunda turma
mista cursaram física I no primeiro ano. A partir de 2015 a situação se normalizou
totalmente, o currículo passou a ser igual para ambos os sexos e as provas escritas
previstas no edital do CPAEN também.
Mesmo após a equalização do currículo, muitos aspirantes homens sentiam que
seriam prejudicados com a inclusão das aspirantes na antiguidade comum. Segundo
algumas das aspirantes, em 2016, um grupo de aspirantes homens de sua turma teria
levado um documento a um tenente pleiteando a manutenção das aspirantes mulheres
como as mais modernas da turma. Elas não sabiam dizer o conteúdo do documento, mas
acreditavam que o tenente em questão os estava ajudando para que o encaminhassem a
quem de direito com sucesso. A atitude desse grupo teria sido motivada pela informação
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de que, para o quarto ano, havia sido autorizado a confecção da antiguidade comum a
toda turma. Todavia, ao saberem da atitude desses colegas, elas também teriam se
organizado e levado a uma comandante a questão. Após tantas discussões e disputas, a
classificação geral das turmas, incluindo as aspirantes mulheres foi feita no início de
2017, quando as aspirantes da primeira turma chegaram ao quarto ano.
***
Outro ponto importante que contribuía para a dificuldade da integração feminina
na primeira turma mista era o fato de elas já ingressarem como parte do Corpo de
Intendentes da Marinha. Como todos os anos são disponibilizadas apenas cerca de trinta
vagas para esse Corpo (bem como para o de Fuzileiros Navais), suas vagas são muito
concorridas e é a antiguidade que define quem pode ser um intendente ou não, após dois
anos de estudo na instituição. Esses dois primeiros anos são considerados os mais
difíceis, pois correspondem a um ciclo básico, com muitas disciplinas consideradas
difíceis, de ciências exatas, como cálculo, física, informática, mecânica e circuitos
elétricos. Então, completar esse ciclo sendo bem-classificado é algo visto como
resultado de muito esforço, portanto bem visto, valorizado. Esses aspirantes são
considerados inteligentes e aqueles que ficam como os últimos colocados na turma são
mal vistos, são considerados burros ou que não se esforçam.
As aspirantes, já no momento do concurso, teriam pulado essa etapa e lesado
seus companheiros de turma que desejavam fazer parte da intendência, mas que, antes,
teriam que passar por esse período que demanda muito esforço e sacrifício até mesmo
da vida pessoal (estudar nos fins de semana ao invés de ver os amigos ou a família, por
exemplo) para alcançar seu objetivo. Ainda outro elemento os assombrava – temiam
que o quantitativo de vagas para o Corpo de Intendentes fosse diminuído em doze

65

vagas, devido ao ingresso das aspirantes. Então, a imagem que se criava era a de que
elas estariam mesmo roubando-lhes as vagas. Mesmo que o comando reforçasse
repetidamente que as vagas continuariam sendo as mesmas, não seriam subtraídas
devido à inserção feminina (o que se confirmou posteriormente).
Isso gerava uma série de tensões entre os aspirantes, como no caso em que,
diante das provocações de um colega de turma homem, umas das aspirantes disse:
“Tudo bem, mas essa folha de acanto aqui (apontou para sua insígnia do Corpo de
Intendentes) eu já tenho e você ainda vai ter que ralar muito para conseguir.”. O boato
sobre a fala da aspirante se espalhou, chegando aos ouvidos dos aspirantes intendentes
do quarto ano, que deram muitas fainas para a aspirante como punição por sua
“soberba”. Uma das aspirantes relatou que elas precisaram ajudá-la a fazer todas as
fainas e, ainda assim, eram tantas que elas ficaram um período passando madrugadas
preparando tudo. Somente após a conclusão de todas as fainas é que a aspirante em
questão foi chamada para conversar sobre o assunto.
Essa problemática tinha, portanto, implicações objetivas sobre o cotidiano dos
aspirantes e suas perspectivas para a carreira. Outro fator que gerava um mal-estar entre
a turma, criando dificuldades para a integração feminina, era a atenção recebida por elas
por parte da mídia. As constantes visitas de emissoras de TV e revistas alteravam
significativamente a rotina da turma do primeiro ano, muitas vezes fazendo com eles
tivessem que colocar um uniforme específico (o branco) e tivessem que desfilar. Os
aspirantes homens da turma consideravam essas atividades, não previstas, cansativas e
que atendiam à finalidade única de proporcionar que as aspirantes saíssem nas páginas
das revistas ou aparecessem na TV.
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Na visão nativa, o aspirante do primeiro ano não deveria receber esse tipo de
atenção. Muito pelo contrário, o primeiro ano é entendido como o pior ano da Escola
para um aspirante, no qual ele ainda é boy, é a base da cadeia hierárquica. Ele não tem
poder algum de comando, ainda não conquistou as concessões que são dadas aos
aspirantes dos demais anos (como oportunidades de licenciar durante a semana, se
servir primeiro no rancho, horário livre no período da noite), as atividades não devem
girar em torno dele. Ele não deve “receber tratamento diferenciado” ou como primeiro
ano, obter mais benefícios (de qualquer ordem) que um aspirante do quarto ano, por
exemplo.
No entanto, as aspirantes participaram de diversos eventos da Marinha, para os
quais sua presença era solicitada. Inclusive do coquetel de aniversário do Corpo de
Intendentes, evento muito prestigiado. Toda essa atenção recebida e a oportunidade de
participar de eventos como esse era lida pelos aspirantes homens como coxa, e
simbolicamente representava uma quebra de hierarquia, portanto trazia também
problemas para as aspirantes.
No que concerne à exposição midiática, ainda durante o período de adaptação, as
aspirantes foram deslocadas de suas atividades para serem fotografadas com o
Almirante Comandante da Escola e com o Comandante da Marinha. No primeiro dia de
adaptação algumas delas foram entrevistadas pela TV interna da instituição. Durante o
ano letivo, houve o media day, dia reservado para diversos representantes da imprensa
pudessem realizar entrevistas na EN com as aspirantes e filmá-las em algumas
atividades.
A mídia é uma das instituições que promove a reprodução dos comportamentos
tradicionalmente atribuídos a homens e mulheres e sua atuação tem por efeito a
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inculcação de estruturas de entendimento, de visão de mundo, caras a uma cultura
sexista e machista (BOURDIEU, 2015). Como exemplo disso, tem-se as reportagens
sobre a inserção feminina na EN que descrevem o camarote feminino como um espaço à
parte na instituição, distintivamente feminino, recheado de objetos coloridos e com
“frufrus”.
Exibem fotos das aspirantes com estojos de maquiagens e informam ao leitor
que elas “não deixam de lado a vaidade” – acordam mais cedo para se maquiar,
tranquilizando o público ao mostrarem que, ainda que as jovens tenham se tornado
militares, não deixaram de ser mulheres “de verdade” ou “femininas”, pois são “um
seleto clube da Luluzinha”. Descrevem a flexão de braços com o apoio dos joelhos no
chão como um privilégio concedido a elas, associando a inserção feminina em uma área
de atuação exclusivamente masculina com regalias e vantagens.
As aspirantes que foram citadas nas reportagens e aparecem nas fotos negam ter
dito que acordam mais cedo para se maquiar, pois não fazem isso. Afirmam também
que a foto na qual aparecem com estojos de maquiagem foi encenada: “Pediram para
que juntássemos todas as maquiagens que tivéssemos a bordo e colocássemos sobre a
cama. Aí tiraram a foto e depois disseram que a maquiagem era minha e da X e que eu
tinha falado aquilo”. De fato, durante a pesquisa de campo, observei que as aspirantes
em questão não costumavam usar maquiagem no dia-a-dia. A reportagem rendeu muitas
gozações por parte de seus colegas homens.
O camarote feminino também era visto como uma coxa e espaço de
feminilidade. O cômodo fora reformado e dispunha de chuveiro elétrico. Eles entendiam
como coxa, pois dividiam o alojamento com cerca de oitenta colegas, enquanto as
mulheres podiam “desfrutar da tranquilidade” de dividir um camarote (mais espaçoso)
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com apenas doze. Enquanto eles tomavam banho frio, elas poderiam tomar banho
quente, pois eram mulheres e “mulher é cheia de frescuras”. Todavia, mais tarde, os
chuveiros elétricos do camarote feminino queimaram e elas passaram a tomar banho frio
também.
***
Constantemente, nas entrevistas com aspirantes homens, o corpo das mulheres
era representado como problema. Seja por uma constituição biológica particular, frágil,
complicada, desconhecida dos homens, mas conhecida pelo saber médico-científico que
implicaria problemas para eficácia militar ou pela hipersensualização do mesmo, que
implicaria problemas de ordem moral. Na “casa dos homens”, o corpo feminino
constitui um problema, pois é o feminino encarnado.
Quando perguntados sobre sua avaliação da inserção feminina na Escola, muitos
homens evocavam o corpo feminino ou “questões biológicas” para reprovar o processo.
Esses argumentos também eram evocados para justificar a pertinência da interdição dos
Corpos da Armada e de Fuzileiros Navais às mulheres, pois subjacente está a ideia dos
problemas de mulher, enquanto uma indisposição natural:
Às vezes você tá no mar, fazendo uma viagem de três meses. A
mulher tem muitos problemas, né? De cólica, sei lá. Você sabe como é.
Imagina, você tá no meio do mar, precisando ir ao médico, alguma coisa
assim. Não sei direito como é a mulher, mas eu vejo que a mulher tem
muitos problemas assim, de saúde, em relação à rotina de médico.
Imagina, você tá no meio do mar e precisa! Não tem para onde ir.
Homem já não tem nada. Eu acho que não é ambiente pra mulher. Por
causa desses fatos aí.
(Aspirante, homem, 4º ano)
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Eu acho que poderia formar mulher militar, mas em outros meios. Tipo
quadro complementar, que ela se forma em alguma coisa e entra
exercendo a profissão dela: nutricionista, médica, professora. Pro que a
Escola forma, eu acho que a mulher não se encaixa. Por causa do físico
dela e... por causa dos problemas... Das dificuldades que a mulher tem
na vida.
(Aspirante, homem, 4º ano)
Eu achei estranho, não tem nada a ver [a inserção feminina na
Escola]... Para mim, a Escola forma para navio, para fuzileiro, para
fazer campo... as atividades para as quais a Escola Naval forma, eu acho
que as mulheres não se encaixam. Tem várias teorias. Teve um garoto,
aspirante, que estava conversando comigo e disse que tem uma
reportagem sobre uma mulher nos Estados Unidos, fuzileira, eu acho.
Ela disse que fazia de tudo, tão bem quanto um homem. Só que chegou
um momento que o corpo dela não aguentou. Não é tão resistente quanto
o do homem. Ela ficou com a imunidade mais fraca depois de um tempo.
Não conseguia se recuperar, entendeu? Eu fico pensando nisso.
(Aspirante, homem, 4º ano)
Fuzileiro, eu acho que não. Porque já foram feitos alguns estudos
e foi comprovado... fuzileiro é o quê?, Você mexe muito com a higidez
física, com preparo físico, com força. Claro que tem mulheres que são
excepcionais, que são mais fortes que os homens, mas não é da natureza
delas. O combate foi feito para quem? Pro homem. Ele é mais forte, mais
resistente. Não tô falando por preconceito. Foram estudos mesmo que
foram apresentados para a gente durante algum tempo. Foi o pessoal da
educação física mesmo que passou para a gente. Por isso que o Teste de
Aptidão Física delas, o TAF, é diferente. Porque você tem que respeitar
os limites do homem e da mulher. São dois organismos diferentes.
Porque mulher desenvolve quadril, homem desenvolve bíceps. Mas na
Armada eu acho que um dia vai poder.
(Aspirante, homem, 4º ano)
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Não tem como a mulher trabalhar assim, nesse aspecto. Tem
como trabalhar com organização e tal. Não é nem ser machista. Mas é o
corpo mesmo da mulher. Flexão, por exemplo. Tem que fazer com o
joelho no chão por causa do útero, essas coisas assim. O corpo... Para
mim o corpo não deixa, entendeu?
(Aspirante, homem, 4º ano)
A maior parte das aspirantes entrevistadas concorda que o ideal da constituição
biológica feminina interdita sua participação nos outros corpos e/ou dificulta sua
integração:
Tem esses comentários, como se a gente não devesse ter passado
de uma dona de casa. Tem homem aqui, que por ele não teria mulher
aqui dentro. ‘Ah, porque vocês pagam flexão de joelho no chão’. Pô, eu
pago flexão com o joelho porque é assim que eles mandam eu pagar.
Tem esses comentários que não são agradáveis, mas eu já não me
importo.
(Aspirante, mulher, 1º ano)
Claro que podia ter nos outros Corpos [Armada e Fuzileiros
Navais]. Tem nos Estados Unidos, porque não poderia ter aqui? Só que
ia ter que ser um negócio assim que iria quebrar muitas coisas e você
teria que estar disposta a muita coisa, que eu talvez não estaria.
Querendo ou não, tem diferença. A gente é mulher, tem diferença. A
nossa flexão é com joelho no chão. A garota que está disposta a ser
fuzileiro, ela vai pra guerra. Eu não vou fazer tanta coisa assim, igual a
ela. Ela tem que estar disposta mesmo a ser na marca quanto ao físico,
ser quase um homem.
(Aspirante, mulher, 1º ano)
Eu procurava sempre superar tudo que eu tinha capacidade. Eu
procurava dar o meu melhor (eu tinha isso pra mim mesma). Eu não
gostava de fracassar, sabe? De me mostrar fraca. Porque eu não queria
que ninguém tivesse essa imagem das mulheres “– Ah, as mulheres
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entraram, mas são fracas. Não aguentam nada.” Eu não reclamava de
nada. Tudo que mandavam fazer, eu fazia do mesmo jeito, não fazia cara
de sofrimento – “Ah, eu sou mulher...”
(Aspirante, mulher, 1º ano)
É também no corpo que se inscrevem as técnicas de distinção usadas pelas
mulheres nesse ambiente homogeneizador: há um regulamento, mas nem tudo que é
permitido, necessariamente é usado por todas – brincos que não ultrapassem o lóbulo da
orelha, uma pulseira, um anel, maquiagem e esmalte discreto. Há aspirantes que estão
sempre usando alguma maquiagem, perfumes, pintam unhas e cabelos, enquanto há
outras que nunca usam. Há coisas que não são permitidas ou previstas, mas que são
feitas por algumas, como usar calça mais apertada ou saia mais curta que o padrão,
maquiagem mais extravagante ou mesmo atitudes sutis como permanecer algum tempo
a mais que o previsto com roupa “civil” no interior da Escola.
As roupas civis permitidas para entrar e sair da Escola são as seguintes: calça
comprida, porém se for muito justa, a blusa precisa ser comprida (calças legging por
exemplo). Não pode estar desbotada. O vestido é permitido, mas o comprimento tem
que ser no máximo 8 cm acima do joelho. Essa regras revelam a reprodução de uma
moralidade tradicional sobre o corpo feminino. Não é permitida blusa de alça fina,
nem decotada demais, ou cavada demais, nem transparente.
Nada fora do senso, né? Normal, você não vai chegar aqui com saia
curta, blusa decotada, chinelos.
(Aspirante, mulher, 1º ano)
No

que

concerne

às

discussões

sobre

gênero,

compreendo

que,

fundamentalmente, as características de fragilidade e fraqueza física compõem a
imagem da mulher militar que vigora na caserna. Tais atributos são antagônicos à
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imagem da eficácia militar, composta de características tidas como masculinas. Esta
construção é reforçada pelas relações estabelecidas na caserna, que ampliam e
(re)produzem as noções de masculinidade e feminilidade presentes na sociedade. A
imagem da mulher e seus problemas pautam não só as relações entre as mulheres
militares, seus pares e superiores, mas também as ações institucionais no tocante à
inserção feminina nas Forças Armadas.
Os dirigentes militares acabam por resolver esse que é também um “problema
institucional” (D’ARAUJO, 2004), executando sua inclusão com restrições. Isto se
soma à ausência de efetivas políticas de promoção da equidade de gênero entre
militares, o que contribui para a manutenção de relações assimétricas entre os gêneros,
que tensionam as relações hierárquicas e de camaradagem, tão caras a um grupo holista
como os militares.
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4. O feminino na caserna

As tenentes do setor ComCA foram designadas para acompanhar as aspirantes
mulheres em todo período de formação na Escola Naval. Essa missão teve início já no
estágio de adaptação, no qual as tenentes acompanharam as atividades das calouras,
orientando-lhes acerca do uso dos uniformes, do penteado e das demais regras e
condutas previstas nos manuais para as militares da instituição. Em momentos como a
alvorada, no qual os adaptadores entravam com apitos e gritos nos alojamentos
masculinos, a fim de acordar com rapidez os adaptandos e fazer-lhes vestirem-se em
poucos minutos, a presença das tenentes como agentes do mesmo processo era
importante, pois a entrada no camarote feminino era vetada aos homens sem aviso
prévio.
Além disso, a presença delas era importante, para as adaptandas, para criar um
“referencial feminino” da perspectiva do “ser militar”, como os adaptadores eram para
os adaptandos12. Em 2013 as tenentes foram transferidas para o setor ComCA,
participando ativamente do processo de preparação para o recebimento das primeiras
aspirantes na Escola e da formação das primeiras turmas. Isso indica que, nesse
processo de inserção feminina, havia a ideia de que mulheres eram necessárias para
formar as mulheres aspirantes. O fardamento e a apresentação pessoal feminina
pareciam fazer parte do domínio das “coisas de mulher”; logo, deveriam ser conduzidas
por mulheres. Revelava-se, desse modo a noção do feminino como um lugar de

12

Em 2016, por estarem no terceiro ano, as primeiras aspirantes foram auxiliares dos
adaptadores do quarto ano. Várias delas foram voluntárias, mas foram escolhidas aquelas que
tinham maior conceito, que eram mais “bem vistas”. Já em 2017, como aspirantes do quarto
ano, algumas das aspirantes da primeira turma mista foram adaptadoras.
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mistério, inacessível aos homens, ainda que se tratasse de questões objetivas como
regulamentos:
Os oficiais homens têm a noção do básico. Por exemplo, a gente
tem mil sapatos – um alto, um baixo, um médio... aí, eles têm dúvida, né?
Aí perguntam pra tenente: “– Ah, tenente, isso aqui tá certo? ”
(Aspirante, mulher, 1º ano)

Até hoje eles [tenentes homens] não sabem direito inspecionar
nosso uniforme. Eles não sabem se o sapato é aquele mesmo, se o coque
está certo.
(Aspirante, mulher)

Eles precisam da gente. Os aspirantes não sabem certinho sobre
o nosso uniforme, apresentação. Sobre como deve ser o coque...
(Aspirante, mulher)
Na perspectiva do planejamento para receber o contingente feminino, também se
entendia como necessário que as oficiais ensinassem os aspirantes adaptadores a
“lidarem” com as mulheres ingressantes, pois havia uma noção de que alguns
comportamentos deveriam ser moderados em razão da presença feminina e que essa
implicaria num confronto com problemas de outra ordem, os problemas de mulher.
Uma das oficiais foi responsável por oferecer aos aspirantes adaptadores treinamentos
concernentes à forma adequada de se relacionar com as calouras, tomando por base
situações “inusitadas”, “específicas”, que sugerem o conteúdo desses problemas:
Aspirante adaptador: A gente fez algumas simulações de
situações inusitadas, se alguma aspirante começasse a chorar do nada,
se alguma aspirante dissesse que tava menstruada, se ela indicasse
sinais de TPM, de estresse... a gente aprendeu mais ou menos a como
lidar com isso.
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Thaís: Mas como era essa simulação?
A: Tinha uma oficial mulher que simulava. Ela pegava a gente –
“Ó, você!”, inventava uma história e queria ver nossa reação. Depois
dessa nossa reação, ela dava uma aula de como se portar. Por exemplo,
ela simulou uma vez que a aspirante [mulher] estava dando em cima de
um aspirante. De início ficou todo mundo chocado, porque não é uma
coisa usual de acontecer, mas ela disse para tratar com seriedade – “o
que você faria?”. (...) Ela simulou, disse para um aspirante: “eu te acho
bonito, estou interessada em você”.
A inserção feminina é também compreendida como problema devido à ordem
heterossexual, portanto a perspectiva “inédita” de relacionamentos afetivos entre
aspirantes (já que a regulamentação para namoros entre aspirantes surgiu nesse
contexto) e prevenção de assédio e violência sexual, que demandaria regulação dos
contatos e formas de se relacionar entre aspirantes de sexos opostos no interior da
instituição.
Os regulamentos não discriminam o sexo dos aspirantes, dessa forma não
impedem os relacionamentos afetivos entre aspirantes de mesmo sexo. Contudo, em
nenhum momento da minha pesquisa isso foi levantado como possibilidade. Outro
aspecto interessante dessa dinâmica é que os regulamentos não mencionam os sexos,
mas os discursos sobre os regulamentos o fazem. Nas orientações dadas aos aspirantes,
as posições de gênero são claramente marcadas. Como, por exemplo, nas regras que
preveem que os aspirantes, em duplas, não podem mais circular pela parte baixa da Ilha,
permanecer sozinhos na sala de aula ou se destacar em algum lugar para conversar. O
regulamento só estabelece a condição de aspirante, então é válido para ambos os sexos.
Entretanto, quando os oficiais instruíram os aspirantes ou os aspirantes mais antigos
instruíam os mais modernos acerca das regras, o discurso era produzido não em torno
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da salvaguarda das mulheres para casos de assédio ou violência, mas em termos da
interdição de namoros dentro da instituição e da proteção dos homens para que não
houvesse circunstâncias nas quais eles pudessem ser acusados de assédio sem
testemunhas que pudessem comprovar sua inocência.
Nesse caso, as mulheres agenciariam o processo, enquanto os homens seriam
potenciais vítimas de uma carreira destruída por um ardil. Astúcia, engenhosidade e
sedução aparecem como a “arma dos fracos” (BOURDIEU, 2015), características
atribuídas ao feminino:
Para conversar com as tutoreadas tinha que arrumar um lugar
mais... “em público” possível. Às vezes conversava na sala da Cia que a
porta é de vidro, todo mundo vê. (...) Pode ter uma menina mau-caráter
que quer te ferrar e fala: “ele me assediou”, alguma coisa assim. Vai ser
sua palavra contra a dela e eu acho que a mulher sempre ganha nessas
coisas. Aí eu falei – “vou ficar longe, nem vou passar perto”. Fiquei com
isso na cabeça.
(Aspirante, homem, 4º ano)
Além dessa representação do feminino, a dinâmica de múltiplas mudanças
regulamentares implementadas, pautadas na retórica da punição, conformou um nexo
entre a entrada das mulheres e a ideia de perigo:
No início, a gente pensou que ia mudar tudo. Que ia ser um
inferno viver aqui depois das mulheres. A gente soube de muitas
histórias de desligamentos de cadetes da AFA e da EFOMM quando
entraram as mulheres lá. Aí eu fiquei com muito medo. Depois, passado
o tempo, vimos que não mudou quase nada.
(Aspirante, homem, 3º ano)
Fiquei com medo por ser quarto-anista. Pelo que os oficiais
falavam, a gente tinha que tomar muito cuidado com qualquer coisa em
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relação a mulher. Não poderia ficar perto, não poderia encostar, não
pode sair duas pessoas juntas aqui da Escola. Só lá fora que pode entrar
no carro, pegar carona, por exemplo. Muito “não pode”, “não pode”,
“não pode”.
(Aspirante, homem, 4º ano)
No início eles que ficavam retraídos. Porque antes de a gente
entrar lá, na Escola e no Colégio também, passaram muitas instruções
para eles. Para eles não ficarem muito perto da gente, para não
acontecer nada que pudesse ter uma imagem ruim... para não dar
problema lá dentro. Porque a gente não pode ter nenhum contato físico,
essas coisas. Então você vê que no início eles tinham muito pé atrás de
conversar com a gente, não pode ficar sozinho conversando... Por medo
mesmo de tomar um catrapo, alguém lá dentro reclamar.
(Aspirante, mulher, 1º ano)
Sem contar por ser mulher, né? Primeira vez mulher aqui é
muito mais difícil a... aceitação... de todo mundo aqui. (...) Tem gente
que não sabe como tratar a gente, fica assim com medo de muita coisa e
tal.
(Aspirante, mulher, 1º ano)
Porque como a gente é novidade, eles tinham medo de fazer
qualquer coisa e sei lá, né? Dar processo ou coisa assim. Então eles
tinham muito medo no tratar com a gente. Eles nem encostavam na
gente, sabe? A distância era [aqui assim], no máximo.
(Aspirante, mulher, 1º ano)
Percebe-se então que a entrada das aspirantes pioneiras foi vista a partir dos
“problemas de mulher” e que esses se relacionam a situações atípicas que seriam
protagonizadas pelas mulheres em decorrência de sua constituição corporal outra,
específica no contexto da “casa dos homens” (WELZER-LANG, 2001), na qual o corpo
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masculino é o padrão referencial da normalidade. O corpo feminino é caracterizado pela
falta diante da eficiência corporal masculina, “naturalmente” adequada à carreira bélica:
É flexão com joelho [no chão], mas foi um estudo que foi feito,
que os profissionais de educação física chegaram à conclusão que o
esforço que o homem faz para pagar flexão sem joelho no chão, é o
mesmo que a gente faz para fazer flexão com o joelho. O corpo do
homem é diferente da mulher.
(Aspirante, mulher, 3º ano)
O objetivo é formar com a formação dada em Villegagnon, mas
sabendo que há uma limitação fisiológica para elas, o limite delas é
menor do que o dos homens.
(Capitão-de-Corveta, homem)
O corpo da mulher militar é também lugar de um conjunto de moralidades
advindas da visão tradicional acerca dos usos do corpo feminino. O “ser militar” burla
as fronteiras possíveis entre vida pessoal e vida privada, competência técnica
profissional e moral, pois faz do exercício da profissão um dever e uma vocação e faz
do militar naval alguém que tem sua vida norteada pela rosa das virtudes.
Todavia, a honra e a virtude feminina têm um conteúdo distinto, revelado na
relação “de mulher para mulher” que as tenentes estabelecem com as aspirantes, na qual
ensinam a elas todas as questões regulamentares, mas também as orientam, a fim de que
sejam sempre “bem vistas” na carreira e não deem ocasião a boatos a seu respeito,
relativos a uma moralidade tradicional. Além disso, constroem um espaço de
feminilidade na caserna marcado pela emotividade feminina, nas confidências feitas “de
mulher para mulher”:
As tenentes vieram pra cá justamente para orientar a gente. Elas
instruíram a fazer coque, a usar uniforme, como é que usava, tamanho...
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Aí no dia que a gente foi experimentar os uniformes elas ensinaram
como é que põe. Instruíram a gente em todos esses sentidos. Quando a
gente precisava, assim, de um apoio feminino, elas também conversavam
com a gente, tiravam dúvidas. Elas vieram exatamente para isso, para
apoiar o Corpo Feminino. Tem coisas que nem sempre a gente pode se
abrir com um homem, né?
(Aspirante, mulher, 1 ano)
Elas nunca falaram assim: “– Ah, não dança”. Nunca falaram.
Mas já falaram, muitas vezes – “É feio uma mulher fardada [rebolar]
até o chão”. É feio. Eu acho feio também. Acho que deveria ser feito
tanto para mulher quanto para homem. Tá fardado, cara. Não adianta.
Então fizessem um baile civil... ainda assim ia agarrar. Porque a gente
está na nossa instituição. Porque na festa junina, por exemplo... pô,
mesmo eu como civil tenho que ter comportamento adequado. Eu não
podia ficar ali no meio como se fosse uma pessoa normal. Pelo menos é
a instrução que a gente recebe. E nós doze, a gente cumpre. Nunca teve
caso de nenhuma das doze terem bebido, terem feito alguma coisa
errada, a gente sempre faz direitinho. Então elas mandam – “Não pode
isso...” Não é não pode, é “Não faz isso”, “não é legal”. A gente sempre
faz do jeito que é aconselhado. Porque vai vir depois também outras
meninas. Elas falam muito disso, que a gente tem que dar o exemplo.
(Aspirante, mulher, 1 ano)
É uma orientação pra quem é militar. Está fardada, você está
representando a Marinha. A gente aprende muito isso. Você não pode,
em hipótese alguma, fazer algo que as pessoas olhem e achem que a
gente não se importa.
(Aspirante, mulher, 1 ano)
Não sei se você percebe, mas nós somos as primeiras, então tudo
é muito focado, entendeu? Chegamos no baile, todo mundo quer saber –
‘Ah, cadê as meninas?’. Então qualquer coisa que você faça... O seu
jeito de falar, não sei o que... Então elas [tenentes] sempre falavam
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quanto a penteado, quanto a roupa, a roupa tem que estar sempre ali no
joelho...
(Aspirante, mulher, 1 ano)
Aspirante X (mulher): O baile é legal, mas a gente ficava muito
retraída. A gente via que muita coisa que os homens podiam fazer, a
gente não podia, como dançar, e tal...
Thaís: Vocês não podiam dançar?
X: Não, porque a gente tava de saia. E também a gente tava
sendo muito observada. As tenentes estavam em cima o tempo todo. Os
meninos, o pessoal não liga. Os meninos tavam dançando lá e ninguém
liga. A gente... por exemplo, a Z tava com o namorado lá. Ele é da K
[escola militar], mas tava civil, não tava fardado. Mas ela não podia
ficar abraçando e beijando ele. Já os meninos com as namoradas, os
aspirantes não ligavam, sabe?
T: Foi avisado isso para ela?
X: Não foi avisado, mas as tenentes antes falaram – “evita e tal”.
Aí fica aquela situação, que você fica desconfortável. Você até sabe que
você pode fazer, mas você fica desconfortável. Elas falaram que era para
gente se comportar, não ficar de agarramento com namorado. Não podia
ficar com quem estivesse de farda. E falaram para gente tomar cuidado
com as nossas atitudes, que nossa roupa devia estar do mesmo jeito que
a gente fica na Escola, sem saia curta, essas coisas... Aí a gente já ficou
com o pé atrás. Não ficou tão confortável, tão solta.
Aspirante Y (mulher): Elas ensinaram tudo. Ensinou como fazer
coque rápido, como se agir em festa. Porque nós somos mulheres, tem
que se comportar de um modo diferente. E elas ensinavam. Tudo que eu
sei hoje, foram elas que me ensinaram.
Thaís: Como é que vocês têm que se comportar?
Y: Então, se alguém te chamar para dançar, você diz que não
sabe dançar... Não pode cumprimentar com beijo na bochecha, só aperto
de mão. Evitar ficar sorrindo muito, porque parece que você tá dando
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mole. Não dançar tanto... No Baile do Espadim a gente aloprou muito
feio. A gente dançou muito! Meu baile, pô. Claro que eu não desci até o
chão, mas eu dancei muito.
Aspirante W (mulher): Eu ficava cheia de medo. Aí logo no início
que a gente começou, falei: “ – Vamos ter que fazer a CI”. Porque ia
agarrar pra ele que era 4º ano, pra mim, porque sou mulher, todo mundo
ia ficar falando. Então a gente fez.
Thaís: Porque todo mundo ia ficar falando?
W: Ah, porque eles tem muita preocupação em relação a... a
gente. Tipo assim, não é igual... Eu num baile na Escola, não posso me
comportar como um menino se comporta. Querendo ou não, a sociedade
é machista. Uma mulher fazendo certas coisas, não é olhada com os
mesmos olhos que um homem. (...) então a gente sempre teve aqueles
conselhos, “cuidado, cuidado”... ‘vocês têm que agir assim’, tem que
agir assado...
T: Das Tenentes?
W: É, conselho mesmo. Nunca impediram a gente de fazer nada
não. Só orientando – vocês são doze... Imagina, todo mundo ficar com
todo mundo? Não dá pra ser assim. Nós somos militares, a gente tem que
ter certa decência. Eu acho feio lá fora e acho feio aqui dentro. E é um
mundinho aqui. Todo mundo conhece todo mundo. Qualquer coisa que
você faça, fica todo mundo sabendo, entendeu? Não tem como você
esconder nada.
O mecanismo de controle social usado para garantir essa “decência” feminina na
conduta das militares, para além dos conselhos das tenentes, é a fofoca. Por essa razão,
suas orientações são entendidas pelas aspirantes como uma forma de cuidado, como
maneira de resguardar sua imagem. Já que as falas dos entrevistados revelam que elas
estão sempre “em foco”, e elas entendem que, “tudo que fazem”, seu modo de agir, caso
elas não sejam muito cuidadosas, vira objeto de boatos, são transformados em
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argumentos que circulam rapidamente e denigrem sua imagem, tornando-as “mal
faladas”. As novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são os veículos da
rápida circulação de boatos e imagens a respeito das aspirantes, conforme os relatos:
A fofoca lá dentro é intensa. Isso é um saco lá na Escola.
Questões de fofoca e como uma ervilha vira um disco voador lá dentro.
Qualquer coisa que você faça lá... Principalmente a gente, as meninas,
que tá em foco, qualquer coisa, vira algo muito grande.
(Aspirante, mulher, 1º ano)
É muita fofoca aqui dentro. Muita fofoca. Às vezes você sai uma
vez, veem você do lado de alguém, pronto. Já dizem que você tá
namorando. Aí pega para você, entendeu? Uma vez eu saí com um
amigo, eu conto tudo para ele, falo com ele todos os dias... Eu tava no
Clube Naval. Chegaram e falaram que eu tava namorando com ele.
Outra vez eu tirei uma foto, tinha uma monte de quarto ano, porque eles
tinham me chamado para sair, falaram para juntar, eu passei o braço
assim... Pra quê? Falaram que eu tava namorando com esse menino e
ficou rolando esse boato por muito, muito tempo. Uma das pessoas que
estava comigo mandou a foto num grupo [do aplicativo de troca de
mensagens instantâneas - WhatsApp] e falou que a gente tava
namorando. Foi brincadeira, mas todo mundo acreditou. Tem muita
fofoca aqui dentro, muita.
(Aspirante, mulher, 1º ano)
Tem foto de menina que sai rolando pelo Corpo de Aspirantes. Só
porque tá de shortinho, saí rolando pelo Corpo de Aspirantes inteiro. Às
vezes coisa antiga que ela postou no Facebook, aí salvam. De um grupo
é disparado, saí rolando de um grupo para todos os grupos. E rola muito
rápido. Aí fica rolando um monte de boatos...
(Aspirante, mulher, 2º ano)

83

Tem menina mal falada que não faz nada. Eu tenho certeza que
não faz nada. Umas cinco, só no primeiro ano. Porque inventam.
Inventam um monte de coisas, por causa de foto ou porque veem a
pessoa saindo do lado de alguém... É o tempo todo.
(Aspirante, mulher, 2º ano)

Você é observada em tudo. Você acha que não tá sendo
observada, mas tá. O tempo todo. Por isso eu tenho medo de fazer
qualquer coisa aqui. Minha mãe, uma vez, veio num evento aqui e disse
que eu fico muito diferente. Que eu fico com a cara fechada, muito séria.
É por isso.
(Aspirante, mulher, 1º ano)

Qualquer coisa com a gente aparece logo. Já sabem que é a
gente, qual é o nome. Tudo.
(Aspirante, mulher, 1º ano)

Essa dinâmica abarca a totalidade da vida das aspirantes na Escola. No tocante
às amizades, quase todos os aspirantes entrevistados apontaram como parte de seu
grupo de amigos aspirantes membros da mesma equipe que eles. Os treinos com a
equipe também foram apontados como os melhores momentos da rotina – “momentos
de descontração”, “ficamos à vontade”, “rimos e brincamos”. É comum que os
membros da mesma equipe saiam juntos por essa relação de amizade, tanto aos finais de
semana, quanto nos momentos em que a equipe era autorizada a licenciar após o horário
do expediente para fazer alguma confraternização.
Nesses casos, ainda que a aspirante mulher tivesse amigos próximos na equipe,
deveriam “tomar cuidado” com o local para onde iriam, com a sua postura, com a
quantidade de bebida alcoólica que porventura ingeriria, com a roupa que estaria
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usando, com sua maneira de dançar e com a possibilidade de ser fotografada em alguma
cena suspeita. Pois as aspirantes relataram que sair com um grupo de amigos homens da
Escola era motivo de muitos boatos e fofocas.
A aspirante deveria ser muito cuidadosa para não ficar “mal falada”, porque se
não tivesse uma postura comedida poderia dar ocasião a fofocas envolvendo seu nome.
As novas TIC têm um papel importante aqui na definição dessas relações, pois são
usadas como forma de controle panóptico até mesmo fora da instituição. É comum que
no fim de semana, fotos “comprometedoras” circulem instantaneamente em grupos de
WhatsApp e criam as fofocas a serem comentadas na segunda-feira.
As aspirantes mais modernas devem se preocupar ainda mais com isso, pois se
fotos “comprometedoras” chegarem aos smartphones de suas veteranas, elas podem
ficar “mal vistas” ou mesmo sofrerem alguma sanção (“tomar um aperto”). Por isso,
são orientadas pelas mais antigas a serem cuidadosas, especialmente quando saírem com
um grupo de colegas da Escola. Visto que elas estão constantemente “em foco”,
precisam se resguardar “o tempo todo”.
As aspirantes da primeira turma mista, a partir de seu segundo ano, já exerciam a
função de veteranas, pois eram as aspirantes do sexo feminino “mais antigas”, havia
uma cobrança por parte do Comando que elas fossem referenciais para as aspirantes
mais modernas. Desde seu primeiro ano, as tenentes as prepararam para isso. Todavia, a
turma do quarto ano coibia que elas se comportassem como veteranas, cravando as
aspirantes mais modernas, pois no conjunto de relações da Escola, somente o quarto ano
é veterano e, portanto, pode disciplinar as turmas mais modernas.
Entre as turmas do primeiro e segundo ano é esperado que haja solidariedade,
que sejam turmas próximas, e não que a turma do segundo ano venha se comportar
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como veterana. No entanto, diante da falta de mulheres mais antigas, as aspirantes da
primeira turma, já em seu segundo ano, eram os referenciais das aspirantes do primeiro
ano e lideravam atividades que envolvessem o contingente feminino, ou seja, passaram
também a protagonizar a relação “de mulher para a mulher”.
Havia a orientação das tenentes para que as calouras se espelhassem nas
aspirantes do segundo ano e as procurassem se precisassem de alguma orientação sobre
a rotina. Entretanto, a relação que se estabeleceu entre elas não foi de solidariedade e
proximidade, como normalmente acontecia com as turmas dos homens. As aspirantes
do primeiro ano entendiam que as aspirantes do segundo se comportavam como
veteranas, pois estabeleciam com elas uma relação de distanciamento (ainda que seus
camarotes ficassem próximos) e lhes davam ordens nas atividades que realizavam
conjuntamente, sem considerar suas opiniões.
Muitos aspirantes homens achavam esse tipo de relação que se estabeleceu entre
as mulheres das primeiras turmas mistas nociva, pois consideravam quebra de
hierarquia, valorizavam a camaradagem entre as turmas próximas e o poder
disciplinador concentrado somente na turma do quarto ano. As aspirantes da segunda
turma também achavam ruim não terem essa relação de proximidade com as da
primeira, mas quando chegaram ao segundo ano, parecem ter reproduzido o mesmo
comportamento, pois as aspirantes da terceira turma, quando eram do primeiro ano
também diziam haver essa relação de distanciamento com relação a elas.
Entretanto, essa relação de distanciamento não impedia que se desenvolvesse a
relação “de mulher para mulher” entre elas, pois as veteranas eram acessíveis para
orientar e aconselhar as calouras sobre os comportamentos adequados e davam dicas de
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como se portar diante de situações complicadas já vivenciadas por elas, como as que
envolvem a “reputação”.
Se no caso das aspirantes há todo esse mecanismo que constrói uma postura
comedida por parte delas, com vista a mitigar os danos à sua imagem, para os homens
isso não é necessário. Digo mitigar, pois as falas das aspirantes sugerem uma
inevitabilidade dos boatos envolvendo sua reputação, ainda que elas cumpram à risca os
conselhos e adequem sua postura a essa moralidade.
Ingerir muita bebida alcóolica, dançar de forma sensual e beijar mais de uma
pessoa na mesma noite pode ser escandaloso, problemático para as aspirantes mulheres,
mas não o é para os aspirantes homens, visto que isso é algo comum para a maioria
deles, frequentadores de baladas (soco). Para eles, tais comportamentos não são “mal
vistos”, mas encarados com naturalidade.
Isso ocorre, por exemplo, no Baile Integração promovido pela SAPN. O baile é
realizado na Escola com música dançante, venda de bebidas alcóolicas e petiscos. Os
aspirantes recebem suas convidadas fardados de branco. Antes da inserção feminina, só
era permitida a entrada de homens civis convidados (geralmente ex-alunos do Colégio
Naval ou mesmo da EN, que se desligaram da instituição, mas que mantêm contato com
seus colegas de turma). Contudo, a entrada de mulheres era ilimitada.
Para convidar mulheres para o evento, os aspirantes imprimem flyers e divulgam
amplamente o evento em universidades civis e por meio das mídias sociais. Para ir ao
baile com comodidade, sem preocupações para ingerir bebida alcóolica, por exemplo, os
aspirantes fretam ônibus que saem de pontos estratégicos da cidade, os quais também
são disponibilizados para as convidadas interessadas.

87

Todavia, devido à entrada das mulheres na Escola, na perspectiva da igualdade
de direitos, houve uma reformulação na dinâmica do baile e foi limitado um número de
convidados por aspirante, seja esse homem ou mulher. Além disso, não havia qualquer
restrição com relação ao gênero do convidado. Estive presente no baile em 2011 e em
2014 e não notei nenhuma diferença na dinâmica das relações. A diferença que podia
ser notada era a presença das aspirantes mulheres, mas seu comportamento não se
assemelhava ao de seus colegas e nem havia uma quantidade expressiva de convidados
homens.
A reprodução dessa visão tradicional que empodera diferencialmente mulheres e
homens é expressa também na carga moral de um documento que regula os
relacionamentos afetivos entre os aspirantes – a Comunicação Interna (CI). As falas
abaixo expressam que a obrigatoriedade de apresentar ao Comando o documento, já nos
primeiros encontros, desencoraja relações que não sejam definidas como namoro,
principalmente porque ter vários parceiros não é um comportamento moralmente aceito
para uma mulher. Aquelas que subvertem essa ordem ou são suspeitas de fazê-lo pela
polícia dos boatos podem, indiretamente, comprometer suas chances de conseguir boas
posições na carreira. Isto, porque a imagem dos aspirantes, sua postura (mensurada em
termos de “seriedade”), seu relacionamento com seus companheiros de turma, seu
caráter, são dimensões de avaliação para atribuição do conceito. Nesse contexto, essa
moralidade tradicional é reproduzida e, construída como um atributo distintivo dos
militares com relação aos paisanos:
No início a gente não queria. Porque você tem que conhecer a
pessoa. Já vai namorar assim sem se conhecer, de agarra? Só que tinha
a CI – Comunicação interna. Tem que fazer. A gente recebeu instrução,
vieram conversar com a gente que já tinha que fazer CI. Só que, cara, é
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meio complicado. Quer dizer que você tá namorando! Tá até fazendo CI.
Tá comunicando a todo o Corpo de Aspirantes que você está saindo com
uma pessoa. Aí no início a gente ficou naquele impasse. Deu certo, a
gente tá junto até hoje. Mas poderia não ter dado.
(Aspirante, mulher, 1º ano)
A gente tinha medo [de não fazer a CI], poderia dar algum
problema. Sair na rua, estar lá... Aspirante tem um em todos os lugares.
Qualquer lugar que eu vou, eu encontro aspirante, é incrível. Aí vai que
chega aqui [a informação], percebeu? Ia dar problema. Hoje eu acho
que não é mais tanto assim, mas no início... A gente ficava com muito
medo! Hoje em dia acho que não agarra tanto quanto agarrava no
início. E acho que hoje em dia já tem três casais namorando. Já tá mais
tranquilo.
(Aspirante, mulher, 1º ano)
Uma mulher que fica com um e com outro, todo mundo sabe.
Todo mundo fica sabendo. Pô, é igual lá fora, a mulher fica mal falada
também. Hoje são 24, mas daqui a pouco serão 48. Quase 50 mulheres
aqui dentro. Não pode todo mundo ficar com todo mundo. Ia ficar
apaisanado. Isso aqui não é uma universidade paisana.
(Aspirante, homem, 4º ano)
Outra forma de distinção entre mulheres e homens na caserna se dá através do
uniforme por eles usado. A farda das militares reproduz trajes tipicamente femininos
como saias e sapatos de salto alto. Contudo, estes dispositivos limitam os movimentos e
prejudicam a eficiência corporal tão valorizada na profissão:
Eu prefiro mil vezes quando eu tô de calça do que quando eu tô
de saia. A saia é o que dificulta mesmo a marchar, porque prende um
pouco a perna. Porque para fazer bonito mesmo, tem que marchar com o
joelho mais alto, dar uma passada mais larga para não abrir muito o
espaçamento e para isso a saia atrapalha.
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(Aspirante, mulher, 1º ano)
Às vezes quando você vai desfilar, tem um buraco [vazio de
pessoas na fileira], tem que correr um pouco mais, aí a saia limita.
(Aspirante, mulher, 3º ano)
O fato de a gente usar calça na rotina ajuda bastante. Mas esse
saltinho é o que mais atrapalha. A gente até conversou com a tenente
para ver se tinha outro tipo de sapato, que a gente pudesse andar assim,
sem salto, porque incomoda bastante. Porque quando a gente tira
serviço, a gente ainda corre, a gente anda assim na rotina normal, mas
no serviço a gente ainda corre. Aí sobe escada, desce escada, corre de
um lado para o outro, o saltinho machuca bastante.
(Aspirante, mulher, 1º ano)

O sapato de salto alto é ruim em qualquer circunstância, né? (...)
em qualquer lugar que você vá, ficar muito tempo em pé com salto, o pé
dói, né? (...) eu uso uma palmilha.
(Aspirante, mulher, 1º ano)

Eu já fiquei dispensada por causa do sapato. Várias meninas da
minha turma tiveram tendinite por causa disso.
(Aspirante, mulher, 2º ano)

Todos esses aspectos do processo de inserção feminina apontam para uma
formação conduzida segundo parâmetros de gênero que contradizem o discurso oficial
do militar “assexuado”:
Não tem isso de tratamento diferente. A relação que existe aqui é
de hierarquia e disciplina. É como a gente diz aqui, o militar é
assexuado.
(Capitão-de-Corveta, homem)
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Para mim não tem diferença. É aspirante normal. Eu trato tudo
como unissex.
(Aspirante, homem, 4º ano)
O termo “aspirante feminina” também é distintivo, revela uma economia
linguística masculinista, na qual o feminino é marcado. Por isso que, diante das
classificações possíveis: as aspirantes (resolvido com artigo), aspiranta (flexão
gramatical de gênero, porém jocoso) ou aspirante mulher, saiu vitorioso o termo
aspirante feminina, que marca não só o feminino, mas a feminilidade – mesmo campo
de significados do “mulher feminina". Eu optaria por flexionar o artigo, todavia
considerei que prejudicava a clara leitura do texto, então decidi marcar o gênero
adicionando “mulher” e “homem” para designar o gênero do aspirante (já que a ordem
desse mundo social é mesmo binária).
***
A relação das aspirantes com as tenentes e, posteriormente entre as aspirantes
mulheres, reconstrói na caserna um ideal de feminilidade pautado nas condutas
moralmente valorizadas pela visão tradicional em nossa sociedade. Se o militar, para ser
um bom militar, deve ser viril, deve desenvolver sua virilidade na “casa dos homens”, a
militar para ser uma boa militar, deve ser uma mulher decente. Os critérios de “bom” e
“mau” são morais e baseados numa cosmologia generificada e generificadora, que visa
a reprodução dos mesmos papeis sociais tradicionalmente atribuídos a mulheres e
homens em nossa ordem social. Na perspectiva de contribuir para a formação das
aspirantes novatas, tenentes e aspirantes mulheres reproduzem essas estruturas que por
elas foram incorporadas.
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Mas ocupar posições de poder, em carreiras dominadas pelo ethos viril, é
importante para a redefinição dessas relações. As mulheres formadas para a carreira
bélica, estabelecem relações outras com seus corpos, exercem poder de mando e se
apropriam de atributos outrora aprendidos como exclusivamente masculinos, como a
coragem, intrepidez e postura corporal rígida.
Por exemplo, a viagem de ouro, marca do fim do período de formação oferecido
pela Escola Naval, tem potencial empoderador, pois permite que essas mulheres passem
por vários países do mundo em uma viagem de instrução na qual receberão seu salário
em dólar, na companhia de suas companheiras de turma. Além disso, a quantia que
recebem pode contribuir para a aquisição de um bem durável como um carro ou um
apartamento.
O potencial transformador da ocupação desses espaços está na redefinição de
horizontes de possibilidades socialmente forjados e na apropriação de características
que durante a socialização generificada foram apresentados como exclusivamente
masculinos. Desnaturalizar essas relações e perceber esses elementos arbitrariamente
definidos como masculinos ou masculinizantes, se apropriar deles e buscar respaldo nas
normas e regras tem potencial emancipador para as mulheres. São as “mulheres que dão
conta”, que “não colam as placas”, que são consideradas eficientes. E nem por isso são
vistas como “mulher macho”, ou algo semelhante.
Elas compreendem as regras do jogo, se apropriam de elementos como a
confiança – para transitar em ambientes quase exclusivamente masculinos, dar ordens,
conversar com superiores; não sorriem “demais” – marca do comportamento corporal
tido como frívolo, feminino; tem uma postura ativa – buscam informações, fazem o
trabalho que é preciso fazer para alcançar seus objetivos; demonstram força – tanto do
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corpo, como de caráter, pois são boas atletas (não há dúvidas sobre sua eficiência
corporal) e são vistas com respeito por seus companheiros homens; são sérias – têm fala
firme e não buscam se refugiar em estereótipos femininos de fraqueza e fragilidade.
Dessa maneira, contestam a construção do feminino na caserna que, definido como
oposto ao ethos viril, estabelece características tidas como antagônicas ao ideal de
eficácia militar.
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5. Considerações finais

O fato da inserção feminina na Escola Naval ter se dado por força de lei, por um
lado, evidencia o machismo presente na sociedade que, na segunda década do século
XXI, ainda conservava espaços exclusivamente masculinos no mercado de trabalho. Por
outro lado, manifesta os avanços obtidos com a luta feminista por equidade de gêneros,
especialmente em um campo de atuação profundamente marcado por papeis sociais
tradicionalmente atribuídos a homens e mulheres, sendo a caserna um dispositivo
conformador e conformado por masculinidades e feminilidades. Portanto, a inserção
feminina na instituição marca um avanço nessa área e uma importante conquista de
espaço em termos de equidade e representatividade, ainda que este espaço seja muito
bem delimitado.
Ao longo da dissertação busquei mostrar que a presença das mulheres na EN,
enquanto feminino encarnado na “casa dos homens” (WELZER-LANG, 2001), é tratada
na gramática do problema e conduzida segundo a relação “de mulher para mulher”.
Argumentei que sua presença é problemática, pois seu corpo é compreendido como
antagônico ao do marujo varonil, que é forte, bravo e corajoso. De maneira que: “o sexo
não descreve uma materialidade prévia, mas produz e regula a inteligibilidade da
materialidade dos corpos.” (BUTLER, 1998)
Por isso há, no processo de inserção e integração das mulheres, a reprodução de
características tradicionalmente atribuídas ao feminino, como fraqueza, fragilidade,
docilidade e emotividade excessiva. A noção de que há diferenças constitutivas entre os
corpos de ambos os sexos, que têm importantes implicações no exercício de funções
militares por mulheres, são legitimadas por “estudos médico-científicos”:
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Foram estudos mesmo que foram apresentados para a gente
durante algum tempo. Foi o pessoal da educação física mesmo que
passou para a gente. Por isso que o Teste de Aptidão Física delas, o
TAF, é diferente. Porque você tem que respeitar os limites do homem e
da mulher. São dois organismos diferentes. Porque mulher desenvolve
quadril, homem desenvolve bíceps.
(Aspirante, homem, 4º ano)
Essa fala revela que, enquanto a inteligibilidade do corpo feminino é ancorada
na noção do sexo que gesta, maternal, o corpo masculino é compreendido como o sexo
que detém a força física, guerreiro. As mulheres na caserna são o feminino encarnado,
têm a maternidade como potencialidade e o cuidado como característica que lhes é
imputada, seja o cuidado da família e do lar, seja o resguardo da honra de seus corpos
morais pela honra da Força à qual servem. O corpo da mulher na caserna, enquanto
(possível) lócus que gesta a vida, antagoniza com a construção do corpo do soldado
hiper-masculinizado que tira a vida na guerra. Enquanto a mulher naturalmente faz
gerar, o homem soldado é aquele detém as características intrínsecas que, na gramática
da guerra, fazem morrer.
Para os homens, no campo das moralidades, essa força do corpo, de forma
homóloga, coloca-se como força de caráter, honradez viril. Já a moralidade feminina é
produzida em termos de castidade, discrição e comedimento, sendo a relação “de
mulher para mulher” um dos mecanismos de inculcação desses valores. Para garantir a
eficácia dessa reprodução, a fofoca é o mecanismo de controle utilizado para fiscalizar
as condutas femininas.
É nessa relação “de mulher para mulher” que o padrão de militar feminina é
conformado. Cria-se um espaço de feminilidade no interior da caserna, não permitindo
que o estágio de adaptação (somente no caso das aspirantes) rompa o vínculo com o
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domínio privado-materno tradicionalmente atribuído ao feminino, no qual esse conjunto
de características encontra sua lógica. Durante a formação, os conselhos das oficiais e
os espaços de emotividade por elas promovidos distanciam as aspirantes do ideal de
militar eficaz, que norteia a formação de seus colegas homens, visto que ele é
constituído por valores viris.
A moral aparece como aspecto distintivo do militar, pois os valores tradicionais
nos quais é arraigada estariam “se perdendo” no “mundo civil”. Todavia, não há o
estabelecimento de um padrão masculinista que todos devem seguir e sim a reprodução
dos valores de uma tradição na qual vigora a dominação masculina, que, portanto,
empodera diferencialmente homens e mulheres.
Dessa forma, há a entrada das mulheres na caserna, mas ao mesmo tempo um
trabalho social de reprodução dos estereótipos de gênero e de veto às mulheres do
conjunto de características que compõem o ethos viril. É constante o trabalho de
distinção entre os sexos, no qual há a construção da imagem dos homens como
naturalmente adequados à carreira bélica, enquanto as mulheres são caracterizadas pela
falta biologicamente determinada dos mesmos atributos. Isso prejudica a integração
feminina na carreira bélica, pois a relação de camaradagem pressupõe o passar pelos
mesmos sofrimentos durante a formação e a confiança no parceiro de combate. A
produção discursiva de um corpo caracterizado pela falta e a formação da aspirante
feminina dificultam que essas mulheres sejam vistas como iguais por seus
companheiros.
Ainda assim, a avaliação do processo pela Marinha, prevista para este ano, pode
ampliar o espaço destinado às mulheres na instituição, se observarmos que a trajetória
das mulheres na Academia da Força Aérea ocorreu com a ocupação progressiva de
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espaços anteriormente destinados exclusivamente a homens. O desempenho da maior
parte das aspirantes mulheres (com alto rendimento acadêmico, militar e esportivo)
contesta a interdição à ocupação de determinados postos e o número reduzido de vagas
reservadas às mulheres na instituição.
Diante de todas as barreiras erguidas para a integração feminina nas Forças
Armadas, que são muito eficazes devido a seu caráter silencioso e centrado nas práticas
cotidianas e mais rotineiras, políticas promotoras da equidade, uma maior
representatividade e uma postura crítica das militares diante de sua profissão são
caminhos para a construção da igualdade de oportunidades na carreira bélica, pois são
fatores que, empregados de maneira conjunta, têm potencial para transformar sua
prática.
Enquanto primeira análise, a reflexão acerca da pesquisa aqui apresentada visa
contribuir para os estudos sobre militares ao tratar de objetos pouco pesquisados como a
inserção e integração feminina às Forças Armadas e a Marinha, segundo a perspectiva
etnográfica (profícua, mas ainda muito limitada do ponto de vista do acesso a estas
instituições). E, se soma também aos estudos de gênero na perspectiva das pesquisas
acerca da entrada das mulheres em áreas predominantemente masculinas no mercado de
trabalho.
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7. Anexos

Anexo I: Rotina do Corpo de Aspirantes

Fonte: Site Escola Naval
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Anexo II: Imagem aérea da Escola Naval

Fonte: Google Earth
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Anexo III: Fotografia da Escola Naval

Fonte: Site Escola Naval
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Anexo IV: Quadro de graduações e patentes da Marinha

Fonte: <http://www.eb.mil.br/postos-e-graduacoes//asset_publisher/DQlwhsMH8YR7/content/marinha-1/maximized>
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Anexo V: Rosa das Virtudes

Fonte: Google Imagens
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Anexo VI: Glossário
Adaptadores: aspirantes do terceiro e quarto ano que participam da adaptação.
Adaptando: candidato a aspirante durante o período de adaptação.
Adestramento: instrução de alguma atividade profissional militar.
Agarrar: “dar problema”.
Antiguidade: posição do indivíduo na classificação hierárquica. Nunca existe “empate”
na antiguidade entre dois militares, sempre um será mais antigo e outro mais moderno.
Apagado: aquele que não se destaca positiva ou negativamente; sujeito desatento ou
que tem dificuldade para entender algo.
Baile da espada: festa em comemoração à Formatura da Espada.
Boy: novato, calouro.
Cabotar o boi: esconder ou não compartilhar algum material ou dica para uma prova
com os colegas de turma.
Camarote: quartos onde são alojados 4 ou 12 aspirantes.
Carteado: escolhido, selecionado aleatoriamente.
Classificação: relação que organiza os aspirantes pelas notas de suas avaliações, da
maior para a menor, sendo a referência para a elaboração da antiguidade entre aspirantes
da mesma turma.
Catrapo/ Aperto: bronca.
Colado: sujeito que fica desorientado, sem saber o que fazer diante de uma situaçãoproblema.
Conceito: avaliação do aspirante pelos oficiais do ComCA, baseada nos seguintes
critérios: profissional, pessoal e militar-naval.
Conceito paralelo: avaliação dos aspirantes por seus colegas de turma.
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Coxa: vantagem ou proteção concedida para obtenção de algum benefício.
Cravação: cobrança excessiva.
De agarra: algo sem sentido; à toa.
Estágio de verão: atividade prática-profissional, que ocorre geralmente no mês de
janeiro e dura entre 2 e 3 semanas.
Fainas: tarefas.
Festival Interno da Canção: competição de composição e apresentação de músicas
entre grupos musicais formados pelos aspirantes.
Formatura da espada: formatura na qual o guarda-marinha recebe das mãos de um
almirante sua espada.
Happy hour: coquetel organizado pela SAPN, no qual os aspirantes podem levar um
acompanhante. Segundo a visão interna é um evento para casais.
Lesar: obter vantagem com relação a uma pessoa ou grupo.
Na marca: segundo o padrão; correto.
Oriundos: aspirantes que ingressam na EN ao serem aprovados no terceiro ano do
Colégio Naval.
Passagem da Cana do Leme: cerimônia que marca a passagem do comando do corpo
de aspirantes da turma do quarto ano para o terceiro, ao final do ano letivo.
Platinas: item da farda que se posiciona nos ombros, indica a patente do militar.
Praça d’Armas – aspirantes: área de recreação com cantina.
Praça d’Armas – oficiais: rancho dos oficiais.
Prática Profissional Naval (PPN): atividades, visitas e estágios que visam colocar o
aspirante em contato com as atividades pertinentes ao meio militar naval, a fim de
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auxiliá-lo em sua escolha de corpo, bem como prepará-lo para as atividades que
exercerá como oficial.
Quartos: turmas de sala de aula.
Quebec: aspirante que ingressa na EN pelo CPAEN.
Queimado: “mal visto”.
Raid Naval: competição esportiva multimodal em duplas.
Rancho: local de refeições.
Regata Vela: competição esportiva anual de grande porte, geralmente ocorre em data
próxima ao Dia das Crianças, aberta ao público civil. O evento conta com diversas
atividades recreativas, principalmente para o público infantil.
Tolda: lugar onde se concentram os aspirantes que estão de serviço, responsáveis pelo
cumprimento da rotina, transmissão de informações, entre outras atividades.
Tutor: cada aspirante do 4º ano é designado como tutor de um aspirante do 1º, 2º e 3º
ano. Sendo responsável por orientar, auxiliar e contribuir na avaliação deste.
Tutoreado: aspirante do 1º, 2º ou 3º ano que tem um aspirante do 4º ano como tutor.
Viagem de ouro: viagem de instrução de guardas-marinha que tem por objetivo
complementar os conhecimentos teóricos adquiridos pelos aspirantes na Escola Naval,
promover seu enriquecimento cultural e aprimorar sua formação profissional, no ciclo
pós-escolar. O Navio Escola passa por diversos portos do mundo, visando também o
fortalecimento das relações diplomáticas do Brasil com outros países. Durante a viagem
o militar recebe toda sua remuneração em dólar. Após cerca de seis meses, ao final dela,
o guarda-marinha recebe a platina de segundo-tenente, o que marca o fim de seu
período de formação.
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