
  

 DICIONÁRIO ALUNO EPCAR E CADETE AFA  

 

A 

ABERTO - aquele que está rindo. 

ACOXAMBRAR - relevar, relaxar a posição em forma quando não deveria. 

ALA - companheiro fiel, amigo para todas as horas. 

ALUNAL - corpo de alunos, grupo de alunos. 

AMARRAR - colocar o cinto de segurança. 

ANTIGO - militar de mesmo posto ou superior, com precedência hierárquica. 

ARATACA – nordestino. 

ARISCO - preocupado, atento, esperto. 

ARREDONDAR - aperfeiçoar, ajeitar alguma coisa, melhorar o que já estava bom. 

ARRÊGO - algo chato, fora dos limites do bom senso. 

ARREMETER - desistir de alguma coisa, voltar atrás. 

B  

BABÃO OU BABA ÔVO – bajulador, aquele que puxa-saco do mais antigo. 

BAITOLA – pederasta, viado. 

BARATÃO - apelido do Tenente Ávila na EPCAR. 

BARATÉIA - tonalidade de azul marinho, cor da Força Aérea Brasileira. 

BICHO - aluno do primeiro ano da EPCAR ou da AFA. 

BIFE DE JAPONA - bife a milanesa. 

BIZÚ - dica, informação valiosa. 

BIZUZEIRO - dedo-duro, aquele que espalha bizú. 

BOBÁRIO - lanchonete da EPCAR. 

BOÇAL - algo extremamente bom. 

BOI RALADO - carne moída. 

BONECO - apelido do Tenente Olney na EPCAR. 

BOSTEJAR - falar besteira. 

BQ - apelido da cidade de Barbacena. 

BQ-ANO - todo e qualquer aluno que passou pela EPCAR. 

C  

CA - Corpo de Alunos. 

CABEÇÃO - apelido do Tenente Fernandes na EPCAR. 

CADETAL - corpo de cadetes, grupo de cadetes. 
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CAGAR - não ligar para obrigação, v. "cagar no pau": não cumprir determinação 

superior. 

CAIR DE BOCA - executar flexões como castigo. 

CAMOFO(A)  - natural de Barbacena (tem origem na sigla jocosamente atribuída à 

cidade pelos Alunos da EPCAR: Centro de Abastecimento de Mulheres de Oficiais da 

Força Aérea). 

CANETAR - ato de anotar o nome do mais moderno para punição. 

CCA - Corpo de Cadetes da Aeronáutica. 

CEPAR - estudar com afinco. 

CHANCE - ato de ser pego fazendo algo errado, dar mole. 

CHUMBINHO - apelido do Tenente Baptista na EPCAR. 

CHUTE - escolher de qualquer maneira sem ter certeza. 

COCEBAR - ato de descansar e não fazer nada. 

COLOG - aluno de outra turma que possua o mesmo número. 

CONGELAR - ato de não reagir como deveria, ficar parado, imóvel. 

COXADO - protegido de alguém. 

CUBOL - partida de futebol disputada com a bunda e sabonete durante o banho 

(trote). 

D  

D - detenção (tipo de punição ao aluno ou cadete). 

DAR NO SACO - incomodar, perturbar. 

DAR MOTOR - acelerar algum processo, avançar alguma coisa. 

DE - Departamento de Ensino (EPCAR e AFA). 

DELTA – negativo. 

DORA - casa de tolerância da cidade de Barbacena na década de 70. 

E  

EIA - Esquadrão de Instrução Aérea na AFA. 

ENGRENADO - alguém ou alguma coisa muito organizada. 

ESPIRRAR - desistir de algum evento, abandonar uma situação. 

F  

FECHADO - comando de um mais antigo para interromper o riso, pessoa sisuda. 

FEDER - dar errado. 

FELA - filho-da-puta. 

FICHA ROSA - vôo deficiente, problema, resposta negativa. 
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FIRULA - agitação, sofisticar algo simples. 

FUDÊNCIO - algo ou alguém extraordinário, sensacional. 

FURIOSA - banda de musica (EPCAR e AFA). 

G  

GIA - Grupo de Instrução Aérea na AFA. 

GLOSSOTECA - laboratório de línguas na EPCAR. 

GOLPE - ato de passar à frente de alguém ou obter algo de modo irregular. 

GOLPISTA - aquele que dá golpe. 

GP - aparecer na sua comunidade elegantemente fardado, passear fardado. 

GRANADA – almôndegas. 

H  

H8 - alojamento do 3° ano da EPCAR, com apartamentos para oito alunos. 

HS - iniciais de “haja saco”, contagem regressiva de algum evento importante. 

L  

LANCE - chamar a atenção ou entregar alguém mais moderno. 

LANCEIRO - aquele que da lance. 

LARANJEIRA - aluno ou cadete que nunca viaja. 

LS - Licenciamento Sustado (tipo de punição ao aluno ou cadete). 

M  

MACARRÃO - apelido do Tenente Mendes na EPCAR. 

MACETE - bizú (ver). 

MARISCO - aluno das Escolas da Marinha. 

MARRAIO - metido a esperto, pomposo. 

MATAR - ato de faltar de propósito a alguma obrigação. 

MEIÃO - porção média da tropa, diz-se também das posições intermediárias de 

algum evento. 

MIJADA - chamar a atenção de alguém na frente dos outros ou em particular. 

MIOLO - sujeito burro, por fora do assunto. 

MODERNO - militar de mesmo posto ou inferior, sem precedência hierárquica. 

MORCEGAR - encostar, fugir de alguma obrigação. 

N  

NABO - problema, situação difícil, punição. 
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NÉGA – negativo. 

NIGHT AND DAY - casa de tolerância da cidade de Barbacena na década de 70. 

NÚ - indica ao aluno ou cadete que algum bolso de sua farda estava desabotoado. 

O  

OKAPANEGÃO - apelido do tipo de óculos preferido pelos companheiros. 

P  

P - prisão (tipo de punição ao aluno ou cadete). 

PA - Polícia de Aeronáutica, patrulha que fiscalizava as alterações envolvendo 

alunos da EPCAR na cidade de Barbacena. 

PADRÃO - algo correto, aluno ou cadete dentro de todas as regras. 

PAGAR - cumprir um castigo imposto por um mais antigo. 

PARAFUSO – endoidar, se confundir. 

PEIXAR - proteger alguém mais moderno. 

PEIXE - protegido de alguém. 

PENTELHO - alguém atrapalhado com alguma coisa, enrolado. 

PEROBA – pederasta. 

PILOFE - desisitir, voltar atrás, arrepender, v. t.d. "pilofar". 

PIRA - o mesmo que Pirassununga. 

PIROFO - natural de Pirassununga. 

PIRUAR - procurar confusão ou encrenca, ou tentar uma vantagem. 

PIRU - aquele que piruá. 

PIRUADA - opinar sobre algo quando não foi convidado. 

PIRUADOR - o mesmo que piru. 

PISCAR - ter medo de alguma coisa, recuar. 

PLATINADA - chamar a atenção ou tomar a vez do mais moderno usando a sua 

antiguidade. 

PORRADOBOL - partida de futebol americano disputada por dezenas de atletas, às 

vezes com mais de uma bola. 

PP - pelotão de presos. 

PQD - cadete que entra na AFA sem passar pela EPCAR. 

PULAR - o mesmo que matar, faltar a alguma obrigação. 

R  

RANCHO ALEGRE - casa de tolerância da cidade de Barbacena na década de 70. 

RELA - relação, lista. 
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REP – repetente. 

RETA - porção da tropa onde ficam os mais baixos, diz-se também das ultimas 

posições de algum evento ou lista ordenada. 

S  

SACAL - algo muito chato. 

SAEPCAR - Sociedade Acadêmica da EPCAR. 

SAYONARA - casa de tolerância da cidade de Barbacena na década de 70. 

SENTA A PUA - nome da revista das turmas da EPCAR. 

SESSENTA - casa de tolerância da cidade de Barbacena na década de 70. 

SUGA - ginástica, educação física, tarefa que exige muito esforço físico ou 

intelectual. 

SURUBA - algo inconveniente, chato. 

T  

TESTA - porção da tropa onde ficam os mais altos, diz-se também das primeiras 

posições de algum evento ou lista ordenada. 

TIRAR MOTOR - retardar algum processo, recuar alguma coisa. 

TRANSAMAZÔNICA - caminho que ia do H8 até o ginásio. 

TRÊS MOINHOS - casa de tolerância da cidade de Barbacena na década de 70. 

TRIGONÔ - triangulo de boates de Barbacena. 

U  

ÚLTIMA FORMA - cancelar a última instrução ou ordem fornecida à tropa, voltar 

atrás, desistir. 

V  

VAPORIZAR - ato de não ligar para alguma coisa importante, o mesmo que cagar. 

VERMELHÃO - aluno da turma que ingressou na EPCAR em 1973 ou que concluiu o 

curso na AFA em 1979. 

VI - Vôo por Instrumentos, sair da EPCAR ou da AFA sem autorização. 

VOVÓ - casa de tolerância da cidade de Barbacena na década de 70. 

Z  

ZARAPA - apelido do 1° avião a voarmos na AFA: T23 Uirapuru. 


