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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa qualitativa, interpretativista, de cunho etnográfico e aplicada a um estudo 

de caso é decorrente de um projeto iniciado em 2010, sob a orientação de docentes da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG), com o objetivo de investigar 

criticamente, planejar e desenvolver o ensino de Línguas Estrangeiras (LEs) no Comando de 

Operações Especiais (COpEsp), unidade do Exército Brasileiro (EB), cujos integrantes 

participam de diversas atividades no exterior. No primeiro estudo, realizado no projeto de 

ensino de LEs para os integrantes do COpEsp (SILVA, M. 2012), foi possível verificar a 

pertinência da abordagem comunicativa como método de ensino-aprendizagem de LEs para 

os militares. Nesta dissertação investigam-se as características específicas da identidade 

cultural militar e as relações culturais que se estabelecem entre professores civis e alunos 

militares nesse contexto, bem como as características dessa relação e as estratégias adotadas 

pelos docentes como forma de adaptar sua atuação às demandas específicas desse contexto. 

Assim, torna-se relevante revisitar o conceito de competência comunicativa, como defendido 

por Hymes ([1971]/1995) e Canale ([1983]/1995), assim como aspectos da abordagem 

comunicativa, conforme Widdowson ([1978]/1991), Almeida Filho (2010), Abadía (2000) e 

Santa-Cecilia (1996). Destaca-se a importância do desenvolvimento das competências 

interculturais, partindo da premissa de que trabalhar de maneira crítica o conceito de cultura, 

desfazendo ideias relacionadas a preconceitos, discriminação, etnocentrismo e estereótipos, 

como proposto por Casal (2003), constitui um desafio para o qual o docente deve preparar-se 

adequadamente. A partir dessa perspectiva, foram examinados os costumes e usos dos 

militares, segundo as unidades de análise propostas por López (2004), o que permitiu mostrar 

as características específicas da identidade cultural dos militares. Essa autora propõe, ainda, o 

conceito de choque intracultural, cuja aplicabilidade parece adequada no caso das relações 

entre docente civis e alunos militares. O desenvolvimento da sensibilidade intercultural 

conduz à investigação da relação entre identidade e diferença, na medida em que a questão do 

multiculturalismo passa pela problematização desses conceitos, como proposto por Silva 

(2012). Por meio da análise dos dados colhidos em questionários de análise de adaptação, 

relatos de experiências individuais e entrevistas realizadas junto a três professores que 

trabalharam e/ou trabalham no ensino das línguas espanhola, francesa e inglesa no ambiente 

militar, foi possível compreender as pautas de conduta socioculturais dos militares, como 

forma de orientar as estratégias que podem ser adotadas por docentes, com vistas ao 

desenvolvimento de posturas interculturais no ensino de LEs.  

 

Palavras-chave: Contexto militar. Identidade cultural militar. Professores civis. 

Interculturalidade. Choques (inter/intra)culturais. 

 



RESUMEN 

 

 

La presente investigación cualitativa, interpretativista, de cuño etnográfico aplicada a un 

estudio de caso resulta de un proyecto iniciado en 2010 bajo la dirección de profesores de la 

Facultad de Letras de la Universidad Federal de Goiás (UFG), con el objetivo de investigar 

críticamente, planificar y desarrollar la enseñanza de Lenguas Extranjeras (LEs) en el 

Comando de Operações Especiais (COpEsp), una unidad del Ejército Brasileño (EB), cuyos 

miembros participan en diversas actividades en el extranjero. En el primer estudio del 

proyecto de enseñanza de LEs para los miembros de COpEsp (SILVA, M., 2012) fue posible 

verificar la pertinencia del enfoque comunicativo como un método de enseñanza y 

aprendizaje de LEs para los militares. En esta tesis se han investigado las características 

específicas de la identidad cultural de los militares y las relaciones culturales que se 

establecen entre profesores civiles y estudiantes militares en este contexto, cuáles son las 

características de esta relación, así como las estrategias adoptadas por los docentes como una 

forma de adaptar su actuación a las demandas específicas de este contexto. Por lo tanto, es 

importante volver a examinar el concepto de competencia comunicativa, promovida por 

Hymes ([1971]/1995) y Canale ([1983]/1995), así como los aspectos del enfoque 

comunicativo según Widdowson ([1978]/1991), Almeida Filho (2010), Abadía (2000) y 

Santa-Cecilia (1996). Se destaca la importancia del desarrollo de las competencias 

interculturales, al partir de la premisa de que el trabajo crítico del concepto de cultura que 

disipa ideas relacionadas con los prejuicios, la discriminación, el etnocentrismo y los 

estereotipos, según lo propuesto por Casal (2003), es un reto para el que el profesor debe 

prepararse. Desde esta perspectiva, fueron examinados los usos y costumbres de los militares, 

de acuerdo con las unidades de análisis propuestas por López (2004), lo que permitirá enseñar 

las características específicas da la identidad cultural de los militares. Esta autora también 

propone el concepto de choque intracultural, cuya aplicabilidad parece adecuada en el caso de 

las relaciones entre profesores civiles y estudiantes militares. El desarrollo de la sensibilidad 

intercultural conduce a la investigación de la relación entre la identidad y la diferencia, en la 

que el tema de la interculturalidad implica el cuestionamiento de estos conceptos, según lo 

propuesto por Silva (2012). A través del análisis de los datos recogidos de los cuestionarios 

análisis de adaptación, los informes de las experiencias individuales y las entrevistas con los 

tres profesores que han trabajado y/o trabajan en la enseñanza de las lenguas española, 

francesa e inglesa en el contexto militar, fue posible comprender los patrones socioculturales 

de conducta de los militares como una forma de guiar las estrategias que pueden ser adoptadas 

por los profesores con el fin de desarrollar actitudes interculturales en la enseñanza de las LEs 

en ese contexto. 

 

Palabras clave: Contexto militar. Identidad cultural militar. Profesores civiles. 

Interculturalidad. Choques (inter/intra)culturales. 
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Si los sargentos hablasen como los diplomáticos...
1
 

      

Sargento: – Me agradaría mucho que tuviera usted la bondad de dar media vuelta a la derecha. 

Recluta: – ¿Con qué objeto? 

Sargento: – Si he de ser sincero, es un capricho que tengo desde la infancia. Se trata de un entretenido 

ejercicio, muy apto para reclutas jóvenes. 

Recluta: – Siendo así, tendré sumo gusto en complacerle. 

Sargento: – Muchísimas gracias. ¿Será abusar de su gentileza rogarle que repitiese la media vuelta, 

pero esta vez hacia la izquierda? 

Recluta:– Temo que quedaré en la misma posición que al principio. 

Sargento: – Es verdad, ¡qué tonto soy! Pero observo en su rostro síntomas de fatiga. ¿Le apetecería 

ponerse en su lugar descanso? 

Recluta: – Es usted muy amable, pero no quisiera molestar... 

Sargento: – Vamos, sin cumplidos. Ha tomado usted posesión de su cuartel. 

Recluta: – Gracias. Me pondré en mi lugar descanso, pero sólo un instante. 

Sargento: – Me daría usted un gran alegrón si presentase armas. 

Recluta: – ¡No faltaría más! Ya está. 

Sargento: – ¡Qué alocada es la juventud! Su postura, si me permite una sugestión, no es del todo 

correcta: es conveniente que sujete la culata del fusil con el pulgar y el índice de la mano derecha. Se 

da usted muy poquita maña, ¿eh? 

Recluta: – Le prometo que procuraré perfeccionarme en mis ratos libres. 

Sargento: – ¡Ajajá! Veamos ahora si es usted capaz de colocarse el fusil sobre el hombro. 

Suponiendo, claro está, que ello no le cause ningún trastorno. 

Recluta:– Reconozco que mis movimientos son algo torpes. 

Sargento:– ¡Oh, Dios, no se preocupe!; para eso estamos aquí a su disposición. ¿Qué le parecería 

marchar un poco de frente? 

Recluta: – Si no hay que ir muy lejos, quizá... 

Sargento: – No me propongo cansarle con una caminata, por Dios; sólo unos cuantos pasos, y en 

seguida le diré que puede usted hacer alto. 

Recluta: – Hablándole con toda franqueza, preferiría no tener que andar. 

Sargento: – Es usted muy libre. ¿Acaso le aprieta una bota? 

Recluta: – No es eso, exactamente; tengo una dureza en el talón que me escuece. 

Sargento: – Pues le recomiendo este remedio: cuando se descalce esta noche, frótese la zona dolorida 

con suavidad, y diga: “sana, sana, piececito de rana; si no sanas hoy, sanarás mañana”. 

Recluta: – Así lo haré. ¿En qué puedo servirle? 

Sargento: – Si no tiene nada mejor que hacer, podría darse una vuelta por la cuadra y quitarles el 

polvo a los caballos. 

Recluta: – ¡Uf! Los caballos me dan un poco de asco. 

Sargento: – Lo comprendo, porque a mí también. No me agrada imponer mi criterio; pero, si lo desea, 

puede romper filas cuando le plazca. 

Recluta: – Lo haré inmediatamente, pues bastante tiempo le he robado. Siempre a sus órdenes, 

sargento. 

Sargento: – No hay de qué, recluta.   

                                                 
1
 O humorista espanhol Alvaro de Laiglesia (2005), em seu livro La gallina de loshuevos de plomo, apresenta 

uma série de diálogos nos quais joga com usos da língua deslocados de seu contexto sociocultural, para 

conseguir, assim, um efeito cômico. 



INTRODUÇÃO 

 

 

Algumas áreas profissionais, sobretudo aquelas tradicionalmente ligadas à evolução 

tecnológica, tendem a desenvolver uma linguagem própria. Segundo Enterría (2001, p.7), 

“essas linguagens constituem uma variedade funcional da língua comum e com esta partilham 

traços de caráter estrutural, tais como a morfologia e a sintaxe”. Além disso, são utilizadas por 

um número restrito de usuários, que as empregam em contextos de comunicação específicos. 

Quando um aluno necessita aprender uma língua estrangeira (LE) em um determinado 

contexto de uso profissional, como o inglês jurídico, por exemplo, pode ocorrer de o docente 

não estar capacitado para atender a essa demanda, por desconhecer os termos técnicos e os 

contextos comunicativos da área profissional. O desafio do Ensino de Línguas para Fins 

Específicos (ELinFE) está, portanto, em desenvolver ou adequar metodologias que permitam 

a um aprendiz tornar-se competente no uso da língua escolhida e em contextos específicos. 

No Brasil já é possível encontrar cursos e materiais didáticos voltados para grupos 

específicos, como francês para os negócios ou espanhol para hotelaria, por exemplo. Por outro 

lado, determinadas áreas profissionais ainda carecem de pesquisas, literatura especializada ou 

cursos de capacitação, como é o caso do ensino de LE para Fins Específicos no contexto 

militar
2
.  

Esta pesquisa é parte de um projeto iniciado em 2010, sob a orientação de docentes da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, com o objetivo de investigar 

criticamente, planejar e desenvolver o ensino de LEs no Comando de Operações Especiais 

(COpEsp). Os integrantes dessa unidade do Exército Brasileiro (EB) participam de diversas 

atividades no exterior e apresentam, assim, significativa demanda no desenvolvimento da 

capacidade de comunicação nas línguas referidas anteriormente. 

Desde o início do projeto, foi seguida a proposta de Santa-Cecilia (2000), para quem a 

organização de um curso de LE passa pela análise criteriosa das necessidades de 

aprendizagem e comunicação dos alunos, da negociação de conteúdos e da avaliação pessoal 

e do curso. A primeira fase, consolidada na forma de monografia (SILVA, M., 2012), 

                                                 
2
 Levantamento de publicações científicas cujo tema contemplasse o ensino de LE para as Forças Armadas 

brasileiras ou relatassem experiências nessa área, realizado em 2012, permitiu encontrar apenas trabalhos como o 

de Sebold (2011), que descreve o novo sistema de ensino e avaliação de idiomas do Exército Brasileiro, o de 

Ferreira (2012), que investiga as representações sociais de professores de LE na Força Aérea, a pesquisa de 

Barbosa (2011), que examina a modernização no ensino de língua inglesa no Exército Brasileiro e, por fim, o 

trabalho de Matos e Drumond Alves (2008), limitado à análise de parte do material didático empregado para o 

ensino de espanhol na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). 
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permitiu investigar as demandas dos alunos no contexto militar. Também foi a oportunidade 

para vislumbrar as especificidades deste ambiente e constatar a necessidade de apresentá-lo 

aos docentes civis. Embora a maior parte dos professores de LEs esteja capacitada a ensinar 

de forma competente, o desconhecimento do contexto sociocultural, tanto dos alunos quanto 

de uso da língua, pode provocar situações novas e complexas para o docente. 

Vale lembrar que a meta é desenvolver a capacidade de comunicação em LE e que o 

conceito de competência comunicativa, como proposto por Hymes ([1971]/1995), vai além do 

conhecimento gramatical e inclui a adequação e a aceitação nos usos da língua em contexto 

sociocultural. Não obstante a importância incontestável que o conhecimento da gramática e do 

léxico tem no processo de ensino-aprendizagem de uma LE, o desconhecimento ou 

desconsideração das pautas de conduta em determinado contexto podem produzir situações 

cômicas, como no texto de Laiglesia (2005), na epígrafe que antecede a esta introdução. 

Embora o texto seja gramaticalmente aceitável, o diálogo é inadequado aos participantes e ao 

contexto, pois a relação hierárquica entre um sargento e um recruta (soldado) envolvidos em 

uma atividade tipicamente militar tende a produzir um diálogo menos polido. Assim, 

considero que os militares apresentam necessidades específicas de aprendizado e de 

comunicação em LEs que decorrem de sua atividade profissional. Possuem, ainda, costumes e 

procedimentos que os caracterizam como pertencentes a uma cultura própria, cujas pautas de 

conduta devem ser de conhecimento dos docentes. 

Neste cenário de pesquisa, marcado pela atuação de professores civis em uma 

instituição militar, o Comando de Operações Especiais (COpEsp), pretendo observar quais as 

estratégias adotadas por esses participantes neste contexto e de que forma adaptaram sua 

formação como docentes às demandas específicas do ambiente. Com relação aos docentes de 

LEs, especificamente, é sabido que a variedade de contextos de ensino que a estes se 

apresenta é bastante ampla. A simples observação nos permite constatar, de maneira simplista, 

mas não contrária à verdade, que os níveis de ensino fundamental e médio da educação 

básica, assim como os cursos livres de LEs, predominam entre os postos de trabalho ocupados 

pelos egressos das Faculdades de Letras. Deve-se considerar, no entanto, que muitas vezes 

esses docentes poderão atuar em outros contextos para os quais sua formação inicial pode 

parecer insuficiente, tais como o ensino para crianças ou o ensino de línguas estrangeiras para 

fins específicos, como nos bacharelados em Turismo e Hotelaria. É preciso levar em conta, 

ainda, as culturas subjacentes a esses contextos e as possíveis e necessárias relações 



16 

 

interpessoais e (inter/intra)culturais que se estabelecem. Isso nos impõe retomar esses 

conceitos como entendidos neste trabalho.  

A partir da perspectiva antropológica de Geertz ([1973]/2008), considera-se a cultura 

como a complexa teia de significados integrada por conhecimentos e capacidades que o 

homem adquire em um meio social. A interculturalidade, por sua vez, é a “relação que se 

estabelece intencionalmente entre culturas e propugna o diálogo e o encontro entre elas a 

partir do reconhecimento mútuo de seus respectivos valores e formas de vida”
3
 (PERIS, 2008, 

p. 285)
4
 e passa pela compreensão do “outro”, assim como sua língua e cultura. Para 

incorporar as questões culturais ao conjunto de práticas pedagógicas de professores, Mendes 

(2007, p. 119) propõe que 

 

[...] uma exigência se faz necessária, a de incorporar a cultura e as relações 

interculturais como forma de inclusão e cooperação dos participantes do 

processo de aprendizagem, ou seja, adotar a perspectiva da cultura como 

meio de promover a integração e o respeito à diversidade dos povos, à 

diferença, permitindo ao aprendiz encontrar-se com a outra cultura sem 

deixar de ser ele mesmo. 

 

O desenvolvimento de uma postura intercultural na sala de aula, portanto, que trabalhe 

de maneira crítica o conceito de cultura e seja capaz de desfazer ideias relacionadas a 

preconceitos, discriminação, etnocentrismo
5
 e estereótipos

6
, como proposto por Casal (2003), 

constitui um desafio para o qual o futuro docente deve ser adequadamente preparado. Esta 

investigação tem como objeto, portanto, a atuação de professores de línguas estrangeiras 

(espanhol, francês e inglês) que atuam e/ou atuaram no contexto de ensino-aprendizagem para 

militares.  

Outro aspecto a considerar é a motivação para realizar pesquisas voltadas para o 

ensino de línguas estrangeiras entre os militares. Ao revelar o tema desta investigação, não 

raras vezes experimentei, como pesquisador, certo estranhamento por parte de meus 

interlocutores. Compreende-se essa reação, pois soma-se à pouca divulgação da missão 

constitucional das Forças Armadas certo mal-estar, provocado pela associação de seus 

integrantes aos polêmicos episódios da história recente da América Latina. É preciso lembrar, 

                                                 
3
 “[...] relación que se establece intencionalmente entre culturas y propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a 

partir del reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida”. 
4
Esta e as demais citações em língua estrangeira, apresentadas ao longo do texto, são traduções minhas. Contudo, 

transcrevo os originais nas notas de rodapé, para fins de consulta.  
5
 Crença na superioridade inerente ao grupo a que se pertence e à sua própria cultura. 

6
 Categorização da realidade mediante a adoção de uma imagem simplificada e compartilhada socialmente a 

respeito dos membros de um grupo. 
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no entanto, que as Forças Armadas são parte integrante do Estado Brasileiro e necessitam 

modernizar-se a fim de participar dos desafios a que o Brasil tem de fazer frente, como nação 

emergente neste século XXI. 

De forma sintética, é possível afirmar que esta pesquisa constitui parte de um processo 

cujo objetivo maior é aperfeiçoar a capacidade de utilizar LEs entre profissionais de uma 

instituição federal, o Exército Brasileiro. Neste contexto, este pesquisador tem desempenhado 

o papel de intermediário entre as demandas por aprendizado, apresentada pelos militares, e a 

adequação a esse ambiente de ensino, ainda pouco conhecido dos docentes. Entendo que, 

além da investigação das necessidades de aprendizagem e de comunicação dos militares e das 

escolhas metodológicas para o ensino de LEs, é preciso divulgar essas particularidades entre 

os professores e intermediar as relações entre militares e civis. Identificar vias que permitam 

estreitar esses laços, ao mesmo tempo tão tênues e tão necessários, é a motivação para o 

desafio que aceitei e do qual esta pesquisa é parte integrante. 

A urgência em tornar-se competente no uso de LEs encontra suas raízes na acelerada 

transformação pela qual vem passando a sociedade neste início do século XXI e que tem 

afetado, de forma direta ou indireta, seus diversos setores. Se, na busca do homem pelo 

conhecimento, é possível identificar uma nova dinâmica, também nas relações entre os povos 

e culturas observa-se rapidez e proximidade, mercê das novas tecnologias de comunicação. A 

capacidade de comunicar-se utilizando LEs, que outrora podia ser considerada apenas um 

adorno curricular, um pequeno diferencial para a ocupação de um posto de trabalho, torna-se, 

diante da atual urgência de relacionar-se na língua do outro (sobretudo profissionalmente), um 

imperativo inescapável. 

No Brasil, essa realidade afetou, também, os diversos níveis da administração pública 

federal e vem modificando a forma como trabalham as Forças Armadas em geral e, em 

particular, o Exército Brasileiro. Dessa forma, a Força Terrestre
7
 vem desenvolvendo ações, 

desde meados da década de 1980, no sentido de capacitar seus quadros profissionais na 

utilização do inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e russo (BRASIL, 1988). Conhecido 

genericamente pela alcunha de “Idiomas do CEP
8
”, esse sistema de ensino-aprendizagem de 

LEs passou por diversas alterações estruturais e metodológicas nos anos seguintes, voltando-

                                                 
7
 Força Terrestre é um termo empregado para designar o Exército. Da mesma forma, o termo Força Naval serve 

para identificar a Marinha e a Aeronáutica é conhecida como Força Aérea. São os três principais vetores do 

combate (terra, mar e ar). 
8
 Referência ao Centro de Estudos de Pessoal (CEP), cuja seção de idiomas é responsável, no EB, por todo o 

desenvolvimento e gestão do ensino de línguas estrangeiras. É considerado, pelos professores militares, como a 

“Meca” do ensino de línguas no contexto militar. Como outras siglas no Exército, o CEP tornou-se um acrônimo 

e a sequência de letras é lida como se formasse uma palavra.  
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se, substancialmente, para a avaliação. A necessidade de conquistar proficiência liga-se, 

portanto, à crescente presença de militares brasileiros no exterior. Isso representa a 

materialização, no campo militar, dos interesses do estado brasileiro, como expresso 

atualmente na Diretriz para as Atividades do Exército Brasileiro na área Internacional – 

DAEBAI (BRASIL, 2013). 

Verifica-se, no entanto, que esse projeto de ensino de LEs institucional, capitaneado 

pelo CEP, parece não atender plenamente às peculiaridades e às necessidades dos integrantes 

do COpEsp, contexto que tenho pesquisado nos últimos anos. Fruto da modernização do EB e 

de sua adequação aos conflitos de baixa intensidade que caracterizam a Guerra Irregular
9
, essa 

Grande Unidade (GUn) foi criada em 2003 e conta com equipes operacionais formadas por 

profissionais altamente especializados e constantemente preparados para atuar em qualquer 

parte do território nacional, bem como em missões de trabalho no exterior, gerando, assim, 

grande demanda por uma capacidade comunicativa eficaz em LEs.  

A fim de identificar os contornos do problema e apontar possíveis soluções, em estudo 

anterior (SILVA, M., 2012) investiguei as necessidades de aprendizagem e de comunicação 

dos soldados-aprendizes do COpEsp. Portanto, foi possível obter uma percepção clara desse 

público-alvo e dos objetivos didáticos que se pretendem atingir. Cabe ressaltar que, 

paralelamente aos estudos, foi dado início a uma série de experiências didáticas neste 

contexto, buscando aplicar procedimentos, avaliar metodologias e identificar peculiaridades. 

No percurso para o desenvolvimento desses cursos, ao longo dos últimos três anos, tive 

oportunidade de tomar contato com colegas docentes de diferentes LEs, com formação 

diversificada, mas que apresentavam em comum o fato de estarem ensinando a militares pela 

primeira vez.  

Intermediar as relações entre um contexto de ensino cujos integrantes nem sempre têm 

uma percepção clara de suas necessidades de aprendizagem em LEs e docentes civis, que 

nunca tinham entrado em um quartel, tem sido uma experiência enriquecedora, mas não 

simples. Além do aprofundamento em conceitos e práticas de ensino-aprendizagem, como 

pesquisador envolvido necessitei desenvolver estratégias para introduzir novas perspectivas 

de ensino em uma instituição conservadora e resistente a mudanças e esclarecer colegas a 

respeito da escolha do ambiente de pesquisa-ação, bem como combater mitos sobre o 

                                                 
9
 Conforme Visacro (2009, p. 7), “[u]m breve olhar sobre as áreas de tensão e as áreas conflagradas em torno do 

planeta reforçará a ideia de supremacia das práticas qualificadas como “irregulares”, pois grupos insurgentes, 

organizações terroristas e facções armadas romperam o pretenso monopólio estatal sobre a guerra, 

protagonizando os principais conflitos da atualidade”. 
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desconhecido meio militar. Reconheço que o desafio de trabalhar nessas condições, aceito por 

alguns colegas, despertou minha atenção para a distância que separava o “mundo dos 

professores civis”, integrado por suas experiências pessoais e pelos contextos de ensino para 

os quais haviam sido preparados durante anos, e o “mundo dos militares”, composto por 

homens fardados e armados, muros, guaritas e portões e por toda sorte de percepções, 

emoções e representações que isso desperta. 

Espero que compreender essa distância da qual são feitos esses “mundos”, assim como 

identificar as dificuldades e os contratempos que um docente civil pode enfrentar nesse 

ambiente inédito, conduza o futuro docente à descoberta de estratégias que lhe permitam não 

apenas “sobreviver” no meio dos militares, mas adaptar-se, superar-se e atingir objetivos de 

forma eficiente. O objetivo geral desta pesquisa, portanto, é examinar aspectos culturais 

relacionados ao contexto militar, identificando estratégias relacionadas à 

(inter/intra)culturalidade e à metodologia de ensino adotadas por professores civis de LEs 

nesse ambiente de ensino.  

Esse objetivo geral pode ser desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 

 

- Apresentar a organização e os costumes castrenses
10

, de forma a caracterizar os militares 

como pertencentes a um contexto cultural próprio, em contraste com a cultura civil; 

- Analisar as relações interpessoais entre os militares e entre estes e os civis, como forma de 

exemplificar possíveis choques (inter/intra)culturais; 

- Analisar as estratégias de adequação didática e adaptação ao contexto adotadas por 

professores civis atuando no ensino para militares. 

 

Nessa perspectiva, procuro responder às seguintes perguntas de pesquisa: 

 

1. De que forma os professores civis perceberam as peculiaridades do contexto de ensino 

militar? 

2. Quais as estratégias de adequação didática e adaptação ao ambiente foram adotadas?  

 

A partir dessas questões, passo a discutir as bases teóricas que dão suporte a este 

trabalho. 

                                                 
10

 Castrense: de “castro”, castelo ou povoação fortificada. Referente à classe militar, segundo o Dicionário 

Aulete Online. Disponívelem: <http://aulete.uol.com.br/castrense>. 
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Com relação à área de Linguística Aplicada: ensino-aprendizagem de línguas, este 

estudo pretende colaborar para ampliar as discussões no âmbito das práticas de linguagem em 

contextos específicos, neste caso o militar. Em estudo anterior (SILVA, M., 2012), foi 

possível verificar a pertinência da abordagem comunicativa como método de ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras no contexto de ensino militar, em substituição ao 

método audiolingual, ainda predominante. Considerando a estreita relação que guardam entre 

si, retomo os conceitos de competência comunicativa defendidos por Hymes ([1971]/1995) e 

Canale ([1983]/1995), assim como aspectos da abordagem comunicativa, como apresentados 

por Widdowson ([1978]1991), Almeida Filho (2010), Abadía (2000) e Santa-Cecilia (1996). 

As dimensões comunicativas propostas por Hymes ([1971]/1995) conduzem a um 

exame mais detalhado da adequação e, consequentemente, da pragmática, para a qual revisito 

Vidal (2004). Entre os fatores alheios ao código linguístico que afetam a comunicação, 

pontuados por essa autora, destaco a intenção e a cortesia, esta última vinculada a aspectos 

como hierarquia e familiaridade.  

Neste estudo, tem destaque o papel do professor, cujo êxito, segundo Yinger (1978, 

citado por PÉREZ-GÓMEZ, 1992, p. 102), “depende de sua capacidade para manejar a 

complexidade e resolver problemas práticos, através da integração inteligente e criativa do 

conhecimento e da técnica”. Assim, cabe retomar as principais tendências do ensino de 

línguas em uma perspectiva comunicativa, conforme pontua Santa-Cecilia (1996), o que 

permitirá verificar a percepção que têm os docentes envolvidos do que seja, realmente, essa 

metodologia e da forma como realizaram (ou tentaram) sua aplicação no contexto de ensino 

militar.  

Com López (2004), aplico ao contexto dos militares as unidades de análise cultural 

propostas pela autora. Assim, o exame dos símbolos, das crenças, dos modos de classificação, 

das atuações, pressuposições e interações comunicativas que ocorrem nos quartéis permite 

compreender em que medida os militares constituem, de fato, uma cultura. A autora propõe, 

ainda, o conceito de choque intracultural, cuja aplicabilidade parece pertinente no caso das 

relações entre docente civis e alunos militares. Para isso, parto do conceito defendido por 

Tylor ([1871]/1958, citado por LARAIA, 2007, p. 25), para quem a cultura está ligada aos 

“conhecimentos, [...] costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo 

homem como membro de uma sociedade”. Associada à cultura da qual derivam, revisito as 

relações entre identidade e diferença, como proposto por Silva (2012), para quem a questão 

do multiculturalismo passa pela problematização desses conceitos. Nesse percurso, entra em 



21 

 

cena a análise das relações verticais e horizontais proposta por DaMatta (1997), em que este 

antropólogo discute a forma como o brasileiro transita alternativamente entre ser reconhecido 

como indivíduo e como pessoa. Isso permite transpor essa perspectiva a este contexto, a fim 

de verificar como se relacionam os militares entre si e com os civis.  

Ao longo deste trabalho, analiso os regulamentos que regem a organização da 

“sociedade militar” (BRASIL, 1980, 1988, 1997, 2002, 2011, 2012), comentando-os segundo 

minha experiência pessoal de mais de vinte anos no seio do EB. Assim, procuro demonstrar 

que os militares estão inseridos em um contexto cultural com características próprias, cujos 

costumes e usos parecem ser, muitas vezes, incompreensíveis para um cidadão civil. As 

relações interpessoais, por exemplo, que para os militares são marcadas pela hierarquia, nem 

sempre estão de acordo com a forma como um civil organiza suas relações pessoais.  

No contato (inter/intra)cultural entre civis e militares, portanto, o desconhecimento das 

pautas de conduta pode produzir inadequações comunicativas de ordens diversas, como a que 

a sociopragmática denomina cortesia. Conforme Vidal (2004, p. 191), as relações entre 

emissor e destinatário são marcadas pela distância social (real ou imaginária), que pode ser 

avaliada por eixos verticais (hierárquicos) ou horizontais (familiares). O desconhecimento dos 

parâmetros que regem essas relações, em determinado ambiente, pode criar desconforto e 

dificultar a comunicação entre falantes de línguas distintas ou pertencentes a culturas diversas, 

como o exemplo apresentado como epígrafe.Neste estudo, que contempla professores civis 

em ambiente militar, isso parece plenamente aplicável, o que nos convida à investigação desse 

fenômeno. 

Assim, pretendo examinar aspectos relacionados às diversas percepções que 

professores civis de línguas estrangeiras tiveram no momento em que trabalharam e/ou 

trabalham com aprendizes militares no COpEsp. Para tanto, apresento a metodologia de 

pesquisa que julgo mais pertinente para este estudo, assim como descrevo os instrumentos de 

geração e coleta de dados utilizados. Isso constitui o primeiro capítulo. No segundo, faço uma 

exposição comentada da instituição, de suas normas e costumes, da organização funcional que 

possui e das relações entre seus integrantes, o que facilita construir uma visão panorâmica 

desse contexto de ensino de línguas. Ainda no segundo capítulo, apresento a fundamentação 

teórica que respalda esta pesquisa, ressaltando aspectos de interculturalidade pertinentes a 

esse contexto. Por fim, no terceiro capítulo, mediante a exposição e discussão de dados, 

verifico aspectos relacionados à percepção da diversidade cultural e das estratégias de 

adaptação dos docentes civis nesse contexto de ensino. Encerro a dissertação com as 
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considerações finais, destacando as respostas para as perguntas de pesquisa, as limitações do 

estudo e as contribuições para estudos futuros. As referências relacionam as obras e os autores 

que referendam este estudo e os apêndices e anexos trazem alguns documentos que utilizo e 

instrumentos elaborados para a geração de dados. 

Na sequência, dou início ao primeiro capítulo, em que destaco a relação entre língua e 

cultura e de que forma entendo que os militares pertencem a uma cultura própria e os 

desdobramentos que este fato pode ter no ensino de LE nesse contexto.  



 

CAPÍTULO 1  

 

 

ESTUDO DE ÁREA: 

DEFININDO A CULTURA DOS MILITARES 

 

 

Neste capítulo, a partir da apresentação da evolução do ensino de LE, com ênfase em 

seus reflexos no Brasil e no Exército, busco compreender de que forma vem sendo tratado o 

ensino-aprendizagem de LE nessa instituição e, mais particularmente, nas Forças Especiais. O 

exame das peculiaridades desse segmento da Força Terrestre conduz a um contexto de ensino 

que impõe a adoção da abordagem comunicativa, do ensino de línguas para fins específicos e 

a consideração de aspectos ligados à competência sociocultural. Na sequência, apresento 

componentes do contexto dos militares, como forma de caracterizá-los como integrantes de 

uma cultura específica. Por fim, examino a necessidade de adequação dos docentes a essa 

cultura específica, como apresento a seguir. 

 

 

1.1 PERCURSO HISTÓRICO DO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: ÊNFASE 

NO BRASIL 

 

 

Os interesses e acordos comerciais, as constantes migrações e a alternância do 

domínio de regiões impôs ao homem, ao longo de sua história, a necessidade de comunicar-se 

com outros povos, línguas e culturas. Transportando-se para o período a que se convencionou 

chamar, no Ocidente, Era Moderna (1453-1789), observa-se que, não obstante a importância 

que o francês, o italiano ou o inglês tiveram em determinados momentos dessa era, o latim 

manteve o status de língua de educação, comércio, religião e governo no mundo ocidental que 

havia conquistado na Idade Média (476-1453) e, mesmo não sendo mais considerada uma 

língua viva, justificou sua presença nos currículos escolares até meados do século passado. 

Além do aspecto cultural atribuído a esse estudo, também lhe era acreditada a capacidade de 

desenvolver habilidades cognitivas, como afirmam Richards e Rodgers (2001, p. 9): 
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[o] estudo do latim clássico e a análise de sua gramática e de sua retórica se 

transformaram no modelo para o estudo de línguas estrangeiras durante os 

séculos XVII e XVIII [...]. Afirmava-se que o latim desenvolvia capacidades 

intelectuais e o estudo da gramática chegou a ser um fim em si mesmo.
11

 

 

Quando o estudo das línguas modernas começou a ser incluído nos currículos das 

escolas europeias, no século XVIII, os mesmos procedimentos metodológicos do latim foram 

empregados. Conhecido como Método de Gramática-Tradução e largamente utilizado até 

meados do século passado, este método baseava-se no aprendizado de estruturas 

morfossintáticas necessárias para traduzir e compreender os textos clássicos. É preciso 

esclarecer que o objetivo era capacitar o aprendiz a ler e a compreender textos literários 

(considerados eruditos) na língua estudada, o que explica a sequência didática adotada, como 

apresenta Leffa (1988, p. 215), ao tratá-lo: 

 

[...] os três passos essenciais para a aprendizagem da língua são: (a) 

memorização prévia de uma lista de palavras, (b) conhecimento das regras 

necessárias para juntar essas palavras em frases e (c) exercícios de tradução 

e versão (tema). É uma abordagem dedutiva, partindo sempre da regra para o 

exemplo.  
 

Adotado inicialmente para o ensino de línguas mortas, em especial o latim, o Método 

de Gramática-Tradução dava pouca importância a aspectos relacionados à necessidade de 

comunicação, por exemplo. No entanto, este método não se mostrava eficaz para formar 

falantes de LE e, a partir da década de 30, foi sendo parcialmente substituído, também no 

Brasil, pelo Método Direto, que privilegiava a interação oral intensiva na língua-alvo. 

Observa-se, portanto, uma significativa alteração das atribuições dos atores envolvidos 

(professores e alunos) e na forma como a língua estudada passa a ser tratada, como destaca 

Leffa (1988, p. 217), 

 

[no Método Direto] a ênfase está na língua oral, mas a escrita pode ser 

introduzida já nas primeiras aulas. O uso de diálogos situacionais (Exemplo: 

"no banco", "fazendo compras", etc.) e pequenos trechos de leitura são o 

ponto de partida para exercícios orais (compreensão auditiva, conversação 

"livre", pronúncia) e exercícios escritos (preferencialmente respostas a 

questionários).  

 

                                                 
11

 [e]l estudio del latín clásico y el análisis de su gramática y de su retórica se convirtieron en el modelo para el 

estudio de lenguas extranjeras durante los siglos XVII y XVIII. […] Se decía que el latín desarrollaba 

capacidades intelectuales, y el estudio de la gramática latina llegó a ser un fin en sí mismo. 
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Esse método teve grande êxito em escolas de idiomas privadas, onde os alunos tinham 

alta motivação e os professores normalmente eram nativos, mas não foi imposto no ensino 

público, apesar de contar com apoio oficial em muitos países, inclusive no Brasil, por facilitar 

o efetivo desenvolvimento da capacidade de expressão oral em LE. Além de sofrer críticas 

por sua inconsistente base teórica, na realidade da sala de aula os professores acabavam por 

utilizar o Método de Gramática-Tradução, menos exigente em termos de domínio da 

expressão oral. 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) trouxe para o Exército dos Estados Unidos a 

necessidade de rapidamente capacitar alguns de seus integrantes a utilizarem línguas 

estrangeiras (alemão, francês, italiano, chinês, japonês, malaio, entre outras), a fim de atuarem 

de forma eficaz nos cenários de guerra europeu, do norte da África e do Pacífico. O trabalho 

de pesquisa encomendado pelo governo americano e desenvolvido por cinquenta e cinco 

universidades americanas resultou no Programa para a Formação Especializada do Exército
12

. 

Baseado na formação de hábitos mediante repetição e memorização, utilizando textos e 

gravações feitas por falantes nativos, o Método Audiolingualpermite o aprendizado de 

estruturas essenciais da língua-alvo em um curto espaço de tempo. Trata-se, no entanto, de um 

método limitado, pois não contempla, de forma integrada, as quatro possibilidades linguísticas 

(ouvir, falar, ler e escrever), tampouco incentiva a criatividade ou desenvolve a capacidade de 

comunicação do aprendiz na pluralidade de contextos de uso da língua.  

Apesar de mostrar-se uma alternativa interessante ao Método Direto e produzir rápido 

desenvolvimento do conhecimento linguístico, o Método Audiolingual ainda não pode ser 

considerado totalmente satisfatório para formar falantes de LE, pois, como afirma Leffa 

(1988, p. 226), 

 

[n]a prática, havia também [no método áudio-lingual] problemas sérios. [...] 

No momento em que se defrontavam com falantes nativos, em situações 

reais de comunicação, [os alunos] pareciam esquecer tudo o que tinham 

aprendido na sala de aula. As repetições intermináveis para desenvolver a 

superaprendizagem tornavam as aulas cansativas para os alunos e 

professores. A ênfase na forma, em detrimento do significado, fazia os 

alunos papaguear frases que não entendiam. O humanismo e o cognitivismo 

que predominavam agora na psicologia não aceitavam a fragmentação da 

aprendizagem em pequenas etapas. A idéia de que uma teoria de 

aprendizagem humana pudesse se basear em automatismos passou a ser 

rejeitada. 

 

                                                 
12

Army Specialized Training Program (ASTP). 
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Também é importante salientar que o Método Audiolingual, apoiado na formação de 

hábitos como forma de aprendizagem, reflete-se numa metodologia que procura evitar os 

erros do aprendiz e, quando esses ocorrem, corrigi-los a fim de evitar a formação de um 

hábito indesejável.A principal fonte de erros, segundo esse método, é a transferência de 

hábitos (estruturas e características) da língua materna para a LE, o que, inclusive, mostra-se 

bastante plausível se analisarmos as produções não nativas no nível fônico, pois, nestas, a 

realização de certas vogais e consoantes pode sofrer influência da LM. Contudo, no nível 

morfológico, sintático e léxico, essa influência nem sempre é tão evidente. Assim, uma das 

marcas mais significativas desse método de ensino de LE era o uso de laboratório de línguas, 

cujo objetivo principal era oferecer ao aprendiz a possibilidade de ouvir e repetir estruturas 

frasais pré-estabelecidas, como observa Baralo (1999, p. 37) ao relatar que “aqueles que 

queriam aprender uma língua não-nativa deveriam passar muitas horas nos laboratórios de 

línguas, escutando e repetindo estruturas da língua-alvo, para conseguir criar um hábito 

linguístico novo”
13

.  

Segundo Richards e Rodgers (2001), após três décadas de sucesso e expansão, o 

Método Audiolingual passou a sofrer críticas de duas naturezas. Por um lado, os fundamentos 

teóricos desse método mostraram-se insuficientes com relação às teorias da língua e da 

aprendizagem. Por outro, seus usuários percebiam que os resultados práticos não se 

aproximavam do esperado, a efetiva aprendizagem. Tudo isso motivou a busca por uma 

solução que, somada à crescente interdependência entre os países europeus da União Europeia 

e do Conselho da Europa, provocou mudanças no ensino das principais línguas. Este último 

órgão, responsável pela cooperação cultural e educativa, patrocinou diversas atividades 

voltadas para a necessidade de articular e desenvolver métodos alternativos para o ensino de 

LE. Assim, pesquisadores como Wilkins (1976) e Widdowson ([1978]/1991) desenvolveram, 

a partir do Reino Unido, a base teórica da abordagem comunicativa, como assinalam Richards 

e Rodgers (2001). 

Esta abordagem remete, previamente, ao conceito de competência comunicativa 

proposto por Hymes ([1971]/1995), ao considerar que esta deve ir além do conhecimento 

gramatical, incluindo a adequação e a aceitação nos usos da língua em contexto sociocultural. 

Dessa forma, este autor amplia o conceito gerativista de competência, como proposto por 

Chomsky (1965, citado por HYMES, [1971]/1995), para quem esta se restringe ao 

                                                 
13

[…] los que querían aprender una lengua no nativa debían pasar muchas horas en los laboratorios de lenguas 

escuchando y repitiendo estructuras de la lengua objeto, para conseguir crear un hábito lingüístico nuevo. 
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conhecimento tácito que o falante tem das regras do sistema de sua língua. No mesmo sentido, 

Canale e Swain (1980, citados por CANALE, ([1983]/1995, p. 66) afirmam que a 

“competência comunicativa se refere tanto ao conhecimento quanto à habilidade para utilizar 

este conhecimento quando se participa em uma [situação de] comunicação real”
14

. 

Esse conceito destaca o papel da linguagem em uso, o qual mostra que a natureza e a 

evolução da capacidade linguística variam de acordo com o contexto sociocultural, inclusive 

aquele que se considera uma língua [padrão], com que poderia estar relacionada a 

competência, depende, em parte, de fatores sociais. Dessa forma, Hymes ([1971]/1995) 

sustenta que a competência comunicativa comporta quatro dimensões: a) competência 

linguística: a atuação linguística deve ser formalmente possível; b) factibilidade: as 

expressões devem ser factíveis de acordo com os meios disponíveis; c) adequação: a atuação 

linguística deve ocorrer de acordo com as regras sociolinguísticas do contexto em que se 

produzem; d) a atuação deve ocorrer conforme a realidade: o usuário da LE não pode inventar 

usos da língua por razões paradigmáticas que não estejam de acordo com o uso que fazem os 

nativos, por exemplo. 

Nesse sentido, o conceito de competência comunicativa, ao incluir, além do 

conhecimento gramatical, a necessidade de adequação da língua ao contexto sociocultural, 

forma a base da abordagem comunicativa. Por isso, vale caracterizar esse enfoque 

metodológico, que pretende fazer da capacidade de usar a LE em situações reais, como o 

objetivo final do ensino, desenvolvendo procedimentos para o aprendizado das quatro 

habilidades linguísticas, a partir da interdependência entre língua e comunicação.  

No Brasil, a abordagem comunicativa tem início com o I Seminário Nacional para o 

Ensino de Línguas, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, com 

destacada participação de Almeida Filho, recém-egresso de um programa de Pós-Graduação 

na Inglaterra, que traduziria Teaching language as communication, de Widdowson 

([1978]/1991), facilitando, aos pesquisadores brasileiros, o acesso às inovações acadêmico-

pedagógicas propostas naquele momento na Europa.  

Embora não tenha sido plenamente compreendida por todos aqueles que se 

propuseram a aplicá-la – o que explica o fato de muitas vezes se atribuir o termo 

“comunicativo” a procedimentos didáticos que ainda guardam semelhanças com outros 

métodos –, essa abordagem tem se expandido, particularmente quando se trata de adquirir 

                                                 
14

 […] la competencia comunicativa se refiere tanto al conocimiento como a la habilidad para utilizar este 

conocimiento cuando se participa en una comunicación real. 
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capacidade de compreensão e expressão em situações de uso real da LE. Tal fato está 

relacionado à própria definição do ensino comunicativo de língua estrangeira, como 

apresentada por Almeida Filho (2010, p. 47): 

 

[o] ensino comunicativo de LE é aquele que organiza as experiências de 

aprender em termos de atividade/tarefas de real interesse e/ou necessidade 

do aluno para que ele se capacite a usar a L-alvo para realizar ações de 

verdade na interação com outros falantes-usuários dessa língua.  

ou 

O ensino comunicativo é aquele que [...] toma unidades de ação feitas com 

linguagem como organizatórias das amostras autênticas de língua-alvo que 

se vão oferecer ao aluno-aprendiz. 

 

Cabe destacar que as diversas metodologias se sucedem cronologicamente, mas que 

isso não implica em substituição ou desaparecimento das mais antigas. Não se pode afirmar, 

inclusive, que seja possível hierarquizá-las conforme sua capacidade de mediar o processo de 

aprendizagem de LE. O método de Gramática-Tradução, por exemplo, pode ser bastante 

eficiente na formação de tradutores, que podem prescindir da compreensão e expressão orais 

em seu labor. O método audiolingual, por sua vez, pode ser útil na capacitação de 

profissionais que utilizem a LE em contextos muito específicos e limitados, em que as 

situações são previsíveis e a criatividade e flexibilidades podem ser postas de lado, como é o 

caso das comissárias de bordo. Em resumo, ao investigar as necessidades dos aprendizes em 

determinado contexto, é fundamental que o docente conheça os diferentes métodos de ensino 

e suas características para avaliar, assim, a pertinência de sua adoção. 

Isso posto, cabe examinar de que forma os diversos métodos e abordagens foram 

aplicados no Exército, quais os efeitos produzidos e suas limitações. 

 

 

1.2 O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: ÊNFASE NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

(EB) 

 

 

O Exército Brasileiro é uma instituição cujos membros estão inseridos e dispersos no 

corpo social de nosso país, não constituindo, portanto, uma entidade isolada e estanque, 

imune aos acontecimentos que nele ocorrem. Sua identidade se forjou em paralelo à história 

do Brasil como nação e, embora possua características particulares que o diferem de outras 
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instituições, sofre as influências dos eventos que acontecem na sociedade. Assim, o processo 

evolutivo das teorias, metodologias e abordagens do ensino em geral e, particularmente, o 

estudo de uma LE, também afetou a Força Terrestre. Vale rever, portanto, esse percurso e, na 

medida do possível, examinar seus reflexos no Brasil e em seu Exército. 

Conforme informam Matos e Drumond Alves (2008), apenas em 1988 o Exército 

Brasileiro organizou seu processo de ensino-aprendizagem de idiomas
15

, por meio da 

instituição do Sistema de Ensino de IdiomasIntegrado do Exército (SEIIEx), cuja gestão passa 

a ser realizada por professores de línguas estrangeiras (inicialmente de Inglês, Espanhol, 

Francês e Alemão, posteriormente de Italiano e Russo), integrantes da Divisão de Idiomas do 

Centro de Estudo de Pessoal (DI/CEP), localizada no Rio de Janeiro.  

Ressalte-se que, naquele momento, a Força Terrestre passava por uma grande 

reestruturação, com vistas à sua modernização e preparação para o século XXI. Como um dos 

frutos dessa modernização, foi criado o Quadro Complementar de Oficiais (QCO)
16

 e a 

absorção, por este, do Magistério do Exército. No ensino de línguas estrangeiras, isso deveria 

permitir a esta instituição uma aproximação com o meio acadêmico, com a consequente 

revisão de paradigmas e modernização de estruturas de ensino. Cabe frisar que, até aquele 

momento, todo o conhecimento científico na Força Terrestre
17

 era oriundo de sua estrutura 

acadêmica militar, ou seja, da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

(ECEME).  

Não obstante esse avanço, a análise da legislação de ensino de LE daquela época 

permite inferir uma confusão metodológica, pois, na mesma medida em que determina a 

adoção do ensino a distância (EAD), o uso da abordagem comunicativa e de diálogos 

situacionais contextualizados, a mesma portaria afirma que esses diálogos devem ser 

acompanhados de “exercícios de mecanização e fixação”, para que “não se formem hábitos 

inadequados”.
18

 

Dessa forma, pode-se identificar o modelo adotado, uma vez que o estudo de línguas, 

influenciado pelo behaviorismo, baseia-se numa concepção de ensino-aprendizagem em que o 

                                                 
15

 Conforme determina a Portaria nº 36/DEP, de 31 de agosto de 1988. 
16

 No item “Perfil dos participantes”, no próximo capítulo, examinarei o QCO e sua relação com o ensino de LE 

no EB. 
17

 Neste trabalho, o Instituto Militar de Engenharia (IME), que forma os engenheiros militares, não será 

considerado “escola militar”. Sua formação é específica não se enquadra, portanto, na formação dos militares das 

armas, como será explicado posteriormente. 
18

 Para detalhes, ver Portaria nº 36 do Departamento de Ensino e Pesquisa, de 31 de agosto de 1988, constante do 

Anexo A. 
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estímulo-resposta seria o paradigma para a aquisição de qualquer conhecimento. Segundo 

essa concepção, todo aprendizado deveria resultar da formação de hábitos, inclusive na 

aquisição da língua materna (LM) e no aprendizado de LE, como explicaBaralo (1999). É 

preciso levar em conta, ainda, em que medida o perfil cartesiano dos militares brasileiros e a 

vinculação histórica de seu sistema de ensino ao positivismo favoreceu a permanência do 

método audiolingual, marcadamente behaviorista. Vale frisar, também, em que medida a 

adoção da Doutrina Militar Americana pelo EB, em substituição à Doutrina Militar Francesa, 

fruto do Acordo de Cooperação Brasil-Estados Unidos, firmado pelo governo Vargas no 

período final da Segunda Guerra Mundial, influenciou o ensino militar em geral e, 

particularmente, o ensino de LE. Apesar de o Exército ter iniciado o desenvolvimento de uma 

doutrina militar própria e independente, na década de 1970, com mudanças em toda sua 

estrutura de ensino, o ensino de línguas estrangeiras baseado no método audiolingual 

predominou até recentemente, o que se deve, em parte, à máxima popularidade que este 

atingiu naquela década.  

Esse quadro só se alterou com a publicação de uma nova diretriz interna (BRASIL, 

2010), que reorganiza o sistema de ensino de LE, na forma do Sistema de Ensino de Idiomas e 

Avaliação de Proficiência Linguística do Exército Brasileiro (SEIAPLEx), segundo informa 

Sebold (2011). Como o próprio nome indica, a avaliação da proficiência passa a ser a tônica 

do sistema, com a adoção de uma escala de quatro níveis
19

, baseada no Standardization 

Agreement (STANAG), adotado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). O 

ensino de LE ganha, em definitivo, sua vertente EAD, com o Curso de Idiomas Virtual (CIV), 

a cargo da Fundação Trompowski, entidade sem fins lucrativos vinculada ao EB. Não 

obstante o avanço que essa escolha metodológica representa, é preciso destacar que ainda há 

lacunas a preencher, uma vez que o material didático segue contemplando apenas contextos 

de uso civis, desvinculados, muitas vezes, das situações comunicativas de que participarão os 

militares em suas missões no exterior. 

Como se percebe, ainda não foi adotada uma metodologia de ensino que atenda, 

eficazmente, à realidade e às necessidades dos soldados-aprendizes de línguas estrangeiras. 

 

 

                                                 
19

 Conforme Portaria nº 153 – EME, de 16 de novembro de 2010, constante do Anexo B desta dissertação. 
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1.2.1 Que metodologia se busca para o ensino-aprendizagem de idiomas nas Forças 

Especiais? 

 

As reflexões até aqui apresentadas permitem ter uma visão panorâmica do ensino-

aprendizagem de LE no Brasil e, em especial, no Exército, caracterizando qual método 

predominou até recentemente nesse contexto. A diversidade de atuação internacional de nosso 

Exército, no entanto, não permite precisar quais seriam as necessidades de cada setor, 

tampouco estabelecer uma LE predominante. 

Dessa forma, faço um recorte e me limito a considerar apenas as necessidades dos 

aprendizes de LE no COpEsp – contexto desta pesquisa –, que são específicas e diferem um 

pouco daquelas que têm os demais militares do Exército. Isso decorre de suas possibilidades 

de emprego, previstas em legislação específica do Ministério da Defesa, que lhe atribui 

missões de garantia da lei e da ordem em situações peculiares, como as ações de prevenção e 

combate ao terrorismo e a salvaguarda de membros do corpo diplomático em representações 

no exterior, além da participação em operações para o controle de ilícitos transnacionais. 

Pode-se deduzir que tais atribuições exigem uma eficaz capacidade de compreensão e 

expressão oral em LE por parte dos soldados, pois eles estão envolvidos em (con)vivências, 

muitas delas in loco, com falantes nativos.  

Assim, o confronto entre um sistema de ensino baseado no aprendizado de formas e 

estruturas linguísticas fixas e, portanto, descontextualizadas das situações de uso real da 

língua, reforça a percepção de insuficiência do método de gramática-tradução e do método 

audiolingual para os aprendizes do COpEsp. A abordagem comunicativa, por contemplar o 

estudo de uma LE voltado para o uso, atende de forma mais adequada a realidade dos 

aprendizes desta unidade militar. 

 

 

1.3 A RELAÇÃO ENTRE LÍNGUA E CULTURA NO CONTEXTO DO ENSINO DE 

IDIOMAS  

 

 

Para não separar a língua de seu contexto sociocultural, neste cenário de pesquisa, é 

preciso compreendê-la como uma forma de manifestação das culturas de um povo, 

especialmente no contexto das missões militares realizadas no exterior. Nessa perspectiva, 
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deve-se perceber a estreita relação estabelecida entre língua, cultura e adequação 

comunicativa, baseada em um (re)conhecimento das pautas de conduta socioculturais dos 

falantes nativos, como explica López (2004, p. 513): 

 

[o] componente sociocultural é onde se concentram todos os elementos que 

regem a adequação: é o conjunto de informações, crenças e saberes, objetos 

e posições desses objetos, modo de classificação, pressuposições, 

conhecimentos e atuações (rituais, rotinas, etc.), socialmente pautados que 

confluirão em qualquer atuação comunicativa e que farão com que essa seja 

adequada o premeditadamente inadequada.
20

 

 

Nesse contexto, fica claro que a interação com o falante de outra língua vai além da 

mera troca linguística, tradicionalmente entendida como domínio apenas de aspectos 

gramaticais. Compreende-se, assim, que o conhecimento da cultura a que se relaciona a LE 

permite a atuação adequada do indivíduo e sua integração àquela comunidade/sociedade, 

como afirma Laraia (2007, p. 82):  

 

[...] deve existir um mínimo de participação do indivíduo na pauta de 

conhecimento da cultura a fim de permitir a sua articulação com os demais 

membros da sociedade. Todos necessitam saber como agir em determinadas 

situações e, também, como prever o comportamento dos outros. 

 

Entendo, portanto, que não seria possível estabelecer um sistema de ensino-

aprendizagem de LE que não levasse em conta que língua e cultura são construtos 

indissociáveis, pois, como afirma Laraia (2007, p. 52), “a linguagem humana é um produto da 

cultura, mas não existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um 

sistema articulado de comunicação oral”. Essa relação ganha importância no contexto de 

cooperação militar entre nações amigas, em que a convivência com a comunidade da língua-

alvo é bastante intensa, requerendo constantes interações comunicativas por parte dos 

militares com os falantes locais e suas pautas culturais de conduta.  

No tocante às três LE que ocupam, atualmente, o foco do ensino no COpEsp (inglês, 

francês e espanhol), sabe-se que a diversidade de países que as adotam como línguas oficiais 

não admite espaço para qualquer perspectiva de homogeneidade. Assim, é preciso levar em 

conta essa realidade a fim de procurar contemplar os diversos aspectos culturais de cada 

                                                 
20

 “[…] el componente sociocultural es donde se concentran todos los elementos que rigen la adecuación: es el 

conjunto de informaciones, creencias y saberes, objetos y posiciones de esos objetos, modo de clasificación, 

presuposiciones, conocimientos y actuaciones (rituales, rutinas, etc.), socialmente pautados que confluirán en 

cualquier actuación comunicativa y que harán que ésta sea adecuada o premeditadamente inadecuada.” 
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contexto a que o aprendiz pode ser exposto, visto que, como afirma Charaudeau (1987, citado 

por DÍAZ, 2005, p. 835): 

 

[o] cultural não é uma realidade global, é uma realidade fragmentada, 

múltipla, plural, que depende de numerosos fatores tais como o espaço 

geográfico, o estrato social, a idade, o sexo, as categorias sócio-profissionais, 

etc. É preciso falar, portanto, das características culturais de um grupo social 

dado, de uma época dada e ver as coisas sob o ângulo da pluralidade.
21

 

 

Por tudo isso, entendo que o aprendiz de LE no COpEsp deve desenvolver a 

competência sociocultural, tornando-se capaz de utilizar a LE para comunicar-se em diversos 

contextos e níveis, o que impõe examinar sua realidade e sensibilizá-lo para a dimensão 

cultural do aprendizado linguístico, pois, como afirma Rodríguez (2005, p. 23), “[l]íngua e 

cultura são duas realidades indivisíveis: por um lado, as características linguísticas devem ser 

vistas como elementos culturais e por outro, a língua é o veículo que a aprendizagem da 

cultura precisa”
22

. 

Consoante a essa perspectiva, a metodologia que nos parece mais adequada para o 

contexto do COpEsp é a abordagem comunicativa, pois seus princípios fundamentais 

orientam o ensino da língua não apenas para o aprendizado do conhecimento linguístico, mas 

para o uso contextualizado em situações comunicativas reais da vida cotidiana, como afirma 

Abadía(2000, p. 86): 

 

Há dois princípios fundamentais em que se baseia a orientação comunicativa 

do ensino de línguas: 

- […] se aprendem línguas para se entender com outras pessoas, para 

orientar-se em outro país, para compreender um jornal, ler livros, etc.; ou 

seja, para usar a língua estrangeira em situações comunicativas da vida 

cotidiana. 

- […] o uso da língua em situações reais faz com que a aprendizagem seja 

mais eficaz […].
23

 

 

                                                 
21

 “[L]o cultural no es una realidad global, es una realidad fragmentada, múltiple, plural, que depende de 

numerosos factores tales como el lugar geográfico, el estrato social, la edad, el sexo, las categorías 

socioprofesionales, etc. Hay que hablar, pues de las características culturales de un grupo social dado, de una 

época dada, y ver las cosas bajo el ángulo de la pluralidad.” 
22

 “[…] lengua y cultura son dos realidades indivisibles: por un lado, las características lingüísticas deben verse 

como elementos culturales y por otro, la lengua es el vehículo que el aprendizaje de la cultura requiere.” 
23

 “Hay dos principios fundamentales en los que se basa la orientación comunicativa de la enseñanza de la 

lengua: 

- [...] las lenguas se aprenden para poder entenderse con otras personas, para orientarse en otro país, para 

comprender el periódico, leer libros, etc.; es decir para usar la lengua extranjera en situaciones comunicativas de 

la vida cotidiana. 

- […] el uso de la lengua en situaciones reales hace que el aprendizaje sea más eficaz. […].” 
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Além disso, é preciso levar em conta que os contextos de uso prioritários dos soldados 

decorrem da profissão militar, o que destaca a importância, para o docente, de examinar em 

que medida esse contexto (o militar) comporta especificidades que justifiquem a adequação 

da metodologia a ser utilizada nas atividades de ensino. Com relação a esse aspecto, cumpre 

comentar uma das formas como a cultura se materializa: as regras de uso ligadas à 

pragmática, como apresento a seguir. 

 

 

1.3.1 O que se entende por cultura no contexto desta pesquisa 

 

Inicialmente, é preciso definir o que entendo por cultura, a fim de que se compreenda 

mais facilmente qual o caminho tomado neste estudo. A pluralidade de conceitos permite 

inferir as múltiplas interpretações que o termo comporta, particularmente nos estudos 

antropológicos. Para Tylor ([1871]/1958, citado por LARAIA, 2007, p. 25), por exemplo, 

cultura é “um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes 

ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade”. Ainda que essa definição de cultura englobe todas as possibilidades de realização 

humana, seu autor deve ser visto com alguma reserva, pois se vincula a uma perspectiva que 

relacionava a diversidade cultural à desigualdade de estágios evolutivos das diversas 

sociedades, em uma gritante perspectiva etnocentrista, o que me parece inadequado. Neste 

estudo, preferi adotar a perspectiva de cultura proposta por Geertz ([1973]/2008, p. 4), para 

quem 

 

[o] conceito de cultura [...] é essencialmente semiótico. Acreditando, como 

Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que 

ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; 

portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como 

uma ciência interpretativa, à procura do significado. 

. 

Buscando identificar os atributos ou o alcance dessa cultura, Geertz ([1973]/2008, p. 

10) continua, afirmando que  

 

[c]omo sistemas entrelaçados de signos interpretáveis [...], a cultura não é 

um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos 

sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um 

contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível. 
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Assim, é possível dizer que cultura é o conjunto de significados inter-relacionados, 

cuja melhor compreensão pressupõe o exame a partir do interior desse contexto.  

Na sequência, examino aspectos que podem permitir aos professores civis perceber os 

militares como portadores de uma cultura e identidade próprias. Também é preciso destacar o 

propósito principal da análise desse grupo: a construção de relações (inter/intra)culturais 

eficazes, o que passa por compreender o processo de formação da identidade dos militares, a 

afirmação e a fixação dessa identidade e as relações que eles tendem a estabelecer com os 

civis. 

 

 

1.3.2 O papel da Pragmática no ensino de línguas estrangeiras 

 

Conhecer uma cultura e suas manifestações, as complexas relações que se constroem 

em determinado contexto e as pautas de conhecimento de que trata Laraia (2007, p. 82) 

importa não apenas para o aprendiz de uma LE, mas também para o docente, que poderá 

encontrar, naquela sala de aula, um contexto desconhecido. Compreender e interpretar os 

costumes dessa cultura constitui, portanto, o aspecto sobre o qual me debruço, pois, segundo 

Hymes ([1971]/1995), para que a competência linguística seja plena, esta deve ocorrer de 

acordo com as regras sociolinguísticas do contexto em que se produz. Cabe frisar que a 

comunicação humana não se limita à capacidade de interpretar signos linguísticos, mas inclui 

também a interpretação de indícios que revelam intenções do falante e que se ligam, muitas 

vezes, ao contexto sociocultural em que ocorre a interação. Dessa questão se ocupa a 

pragmática, que, como ensina Vidal (2004, p. 183), “[t]rata de identificar os outros fatores 

que, sendo alheios ao código linguístico, intervém decisivamente no uso que fazemos da 

língua”
24

. 

Compreender como os falantes produzem e interpretam enunciados em um contexto – 

o que está vinculado à cultura – é o objeto de estudo da pragmática, para cuja descrição e 

explicação Vidal (2004, p. 187) identifica dois aspectos: os atos de fala e a cortesia. Os atos 

de fala, cujo objetivo seria catalogar as intenções e analisar os meios linguísticos usados para 

expressá-las, podem ser agrupados, segundo Searle (1975), em cinco categorias básicas de 

ações: assertivas, diretivas, compromissivos, expressivos e declarativos. Embora constituam 
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 “[t]rata de identificar aquellos otros factores que, siendo ajenos al código lingüístico, intervienen 

decisivamente en el uso que hacemos de la lengua.” 
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capítulo interessante no estudo da adequação, não constituem o objeto desta investigação, pois 

preferi privilegiar a cortesia, por entender que esta se vincula às distâncias sociais 

estabelecidas entre emissor e destinatário, o que é relevante em um grupo cujas relações são 

pautadas pela hierarquia e pela disciplina. Nesse sentido, vale retomar a epígrafe deste 

trabalho, como exemplo do estranhamento que provoca a inadequação entre o texto (a fala dos 

militares) e o contexto (militar).  

Retomo a discussão sobre a pertinência do desenvolvimento da competência 

sociocultural como um dos pilares da abordagem comunicativa, que parece a mais adequada 

neste contexto. Com relação à perspectiva comunicativa, Santa-Cecilia (1996, p. 10) destaca 

seis tendências que deveriam guiar a prática docente: 1) uso da língua para fins 

comunicativos, com foco no desenvolvimento da competência comunicativa e da negociação 

de significados; 2) ênfase nos processos naturais de aprendizagem, observando aspectos como 

interlíngua e análise de erros; 3) valorização das estratégias individuais adotadas no processo 

de ensino-aprendizagem, procurando contemplar a capacidade particular de processar a 

informação recebida e as habilidades comunicativas em língua materna do aprendiz; 4) ensino 

centrado no aluno, permitindo que este assuma novas responsabilidades em seu próprio 

processo de aprendizado; 5) desenvolvimento da autonomia discente; e, por fim, 6) a 

importância da relação entre língua e contexto sociocultural. Com relação a essa última, o 

autor (idem, p. 15) aponta que 

 

[d]eve-se levar em conta que a relação que estabelecemos com uma nova 

realidade se produz sempre sobre a base dos pressupostos culturais que 

moldam nossa própria identidade cultural. Assim, aprender uma nova língua 

não é apenas atingir um domínio funcional em um novo código linguístico, 

mas também ser capaz de interpretar e se relacionar com uma realidade 

sociocultural diferente.
25

 

 

A relação entre os aspectos culturais de um contexto, sejam eles determinados pela 

língua ou por costumes particulares, permite estabelecer a ligação entre interculturalidade e 

competência pragmática. Essa relação torna-se evidente, por exemplo, na definição dessa 

competência, como apresentado no Marco Común Europeo de Referencia [para las Lenguas] 

– MCER (ESPAÑA, 2002): 
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 “Hay que tener en cuenta que la relación que establecemos con una realidad nueva se produce siempre sobre la 

base de los presupuestos culturales que conforman nuestra propia identidad cultural, por lo que aprender una 

nueva lengua no es sólo alcanzar un dominio funcional de un nuevo código lingüístico, sino también ser capaz de 

interpretar e relacionarse con una realidad sociocultural diferente.” 
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As competências pragmáticas têm a ver com o uso funcional dos recursos 

linguísticos (produção de funções da língua, de atos de fala) sobre a base de 

roteiros ou cenários de intercâmbios comunicativos. Também tem a ver com 

o domínio do discurso, a coesão e a coerência, a identificação de tipos e 

formas de texto, a ironia e a paródia. Com relação a este componente, 

inclusive mais que no caso do componente linguístico, é necessário apenas 

ressaltar o grande impacto que exercem as interações e os contextos culturais 

nos quais se desenvolvem as mencionadas capacidades. (ESPAÑA, 2002, p. 

14)
26 

 

Dessa forma, toma vulto o conhecimento das características culturais e das pautas de 

conduta nesse contexto, como forma de reconhecer como se originam essas regras e seu uso. 

Acredito que isso contribui para a ampliação do diálogo (inter/intra)cultural e o pleno 

desenvolvimento das propostas pedagógicas dos professores civis na sala de aula dos 

militares. 

 

 

1.4 POR QUE INVESTIGAR OS MILITARES E SEU CONTEXTO? 

 

 

À primeira vista, homens fardados e andando em grupos não parecem despertar 

nenhuma simpatia ou interesse, mas, ao observar as pesquisas recentemente realizadas junto à 

população brasileira, as Forças Armadas têm apresentado elevados índices de credibilidade
27

. 

Isso reforça a percepção de que tais instituições, e em particular o Exército Brasileiro, têm 

pautado suas atuações na legalidade. Sua natureza, missão e organização estão definidas no 

próprio texto da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Trata-se, portanto, de “instituições 

permanentes”, com atribuições, estrutura e limitações legais devidamente estabelecidas. 

Assim, já não se imaginam, hoje, atentados à legitimidade dos poderes legalmente 

constituídos e, se ainda ocorrem casos que poderiam de alguma forma macular a imagem das 
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 “Las competencias pragmáticas tienen que ver con el uso funcional de los recursos lingüísticos (producción 

de funciones de lengua, de actos de habla) sobre la base de guiones o escenarios de intercambios comunicativos. 

También tienen que ver con el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación de tipos y 

formas de texto, la ironía y la parodia. Respecto a este componente, incluso más que en el caso del componente 

lingüístico, apenas es necesario resaltar el gran impacto que ejercen las interacciones y los entornos culturales en 

el que se desarrollan las mencionadas capacidades.” 
27

 Apenas para exemplificar, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio do projeto de pesquisa Índice de 

Confiança na Justiça, apontou o índice de 73% de confiança da população nas Forças Armadas, conforme 

divulgado em < http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br/noticia/pesquisa-do-icjbrasil-avalia-confianca-nas-instituicoes-do-

estado>. 
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Forças Armadas, estes decorrem de falhas individuais, e não da orientação de atuação 

institucional dada pelos chefes militares. 

 Não obstante essa constatação, para muitos cidadãos brasileiros o mundo militar 

constitui um mistério. Considerando que o Brasil vive o privilégio da ausência de beligerância 

com os países vizinhos e que a orientação da política externa nacional, além dos limites 

continentais, tem respeitado a soberania e a autodeterminação dos Estados, o EB tem sua 

atuação predominantemente restrita ao interior dos quartéis, o que não lhe permite muita 

visibilidade. Decorre daí o desconhecimento, se não de sua realidade mais superficial, de seus 

aspectos mais complexos e profundos. Outro aspecto a considerar é a insuficiente produção 

acadêmica no que tange aos militares e a dificuldade em levar adiante pesquisas nessa área, 

como ressalta Carvalho (2006, p. 140): 

 

[s]ão pouquíssimos os pesquisadores que se dedicam ao tema [estudos 

militares] e os que o fazem quase têm de se desculpar por o fazer. O tema 

não tem legitimidade acadêmica, ou teórica, e é considerado suspeito do 

ponto de vista político. Quem escreve sobre militares corre o risco de ser 

considerado simpático à instituição militar e à sua ideologia. [..] Tal omissão 

[...] é escandalosa e chocante, tendo-se em vista a esmagadora, no sentido 

figurado e literal, presença militar na política dos países hispano-americanos 

desde a independência e, no Brasil, desde a República. 

 

Entendo, portanto, que o tema é relevante e atual. Não tenho a pretensão, neste exíguo 

espaço, de traçar um panorama amplo e profundo da Força Terrestre, contemplando todas as 

suas minúcias. Antes, me parece necessário apresentar alguns elementos de sua organização, 

alguns de seus valores paradigmáticos, assim como a estrutura de ensino militar, a fim de 

compreender as peculiaridades que regem algumas das escolhas didáticas para o ensino de 

línguas estrangeiras. 

 

 

1.4.1 Identificando componentes culturais no contexto militar 

 

 Na área do ensino de LE, tenho percebido que o tema da cultura e, consequentemente, 

da interculturalidade – da relação entre culturas distintas, sejam nacionais ou estrangeiras– 

parece remeter, de imediato e apenas, à relação entre povos falantes de línguas diferentes. Isso 

não seria a abordagem mais adequada, como aponta Mendes (2007, p. 119):  
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As discussões que têm sido travadas no âmbito do ensino/aprendizagem de 

língua em uma perspectiva intercultural objetivam empreender uma 

mudança de foco e, sobretudo, de postura, que incorpore as questões 

culturais ao conjunto de práticas pedagógicas de professores, mais 

diretamente, e de pesquisadores da linguagem de uma maneira geral. Isso 

significa elaborar teorias e procedimentos pedagógicos que fujam do 

conhecimento do esquema de tratar a cultura como conjunto de conteúdos 

informativos e exóticos sobre determinado país, região, comunidade ou 

grupo específico, e, consequentemente, a língua como conjunto de aspectos 

estruturais que tem existência e funcionamento independente de toda a rede 

social que a envolve. 

 

Entendo que a postura que critico poderia parecer natural e adequada, no momento em 

que se examina o docente como intermediário privilegiado entre uma determinada cultura, da 

qual a língua estrangeira é uma expressão, e a cultura dos discentes expressa pela Língua 

Materna (LM). Cabe lembrar, no entanto, que as culturas não são homogêneas e tendem a se 

manifestar numa diversidade de especificidades contextuais que as torna refratárias ao 

estereótipo. Não há que se falar em brasileiro típico ou colombiano padrão, pois a diversidade 

cultural não é marcada apenas por uma vinculação às línguas ou aos limites geográficos. 

Assim, a questão da cultura não deve se limitar à identificação de “nós” (falantes de 

LM) e dos “outros” (falantes de LE), mas necessita envolver a pluralidade de interpretações 

que os termos “cultura” e “interculturalidade” comportam, a partir da diversidade que pode 

ser percebida no próprio contexto brasileiro de ensino-aprendizagem, como destacado na 

orientação para o ensino-aprendizagem de LEs contida nas Orientações Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, doravante OCEM (BRASIL, 2006, p. 97), ao propor que 

 

[c]om a ampliação dos estudos sobre cultura, pode-se também interpretar 

que essas “outras culturas” estão muito próximas de cada professor e aluno, 

em seus próprios meios de convivência (como é o caso da diversidade com a 

qual todos convivemos). 

 

É preciso atentar, portanto, para a possibilidade de o docente ter de atuar em contextos 

de alunos possuidores de uma cultura específica, nos quais as adaptações necessárias 

ultrapassam o (re)conhecimento das características do novo ambiente e seus integrantes e 

atingem, inclusive, questionamentos a propósito de escolhas metodológicas, seleção de 

materiais e ferramentas de avaliação. 

Ao tratar dos militares como integrantes de uma cultura específica, tem sido comum 

despertar um estranhamento que vai da surpresa à desconfiança. “Mas se são militares 
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brasileiros, como podem pertencer à outra cultura?” ou “não há elementos para poder afirmar 

que os militares possuem uma cultura própria”, são reações que este pesquisador tem 

presenciado. A resposta a esse questionamento nos é fornecida por López (2004), ao 

estabelecer a distinção entre “Cultura com maiúscula”, “cultura com minúscula” e “cultura 

com K”. Segunda essa autora, a “Cultura” se referiria aos aspectos reconhecidos, aceitos e 

sancionados pela sociedade, a “cultura” seria integrada pelos aspectos culturais do cotidiano e 

a “Kultura” estaria vinculada a aspectos ou grupos marginais, presente na moda e nas 

minorias. Mercê de possíveis confusões na interpretação e na delimitação do que seria uma ou 

outra forma de cultura, a mesma autora reorganizou essa classificação, utilizando a metáfora 

do tronco de árvore.  

Assim, compreende-se que as diversas manifestações culturais não são estanques, mas 

fazem parte de um todo que tem no cerne, na parte central, a sua essência. Nessa “cultura 

essencial” estaria o componente sociocultural da língua, seus aspectos mais estáveis no tempo 

e que deveriam constituir a prioridade no ensino de uma LE, pois a partir desse conhecimento 

é possível atuar adequadamente, segundo as regras socialmente pautadas e as crenças 

historicamente compartilhadas. A partir desse conhecimento é possível saber o que se pode 

dizer e o que não se pode dizer. Ainda segundo López (2004, p. 516), a cultura essencial 

“deve ser um objetivo efetivo do processo de ensino-aprendizagem de qualquer nível em que 

se trabalhe”
28

. 

 

 
Figura 1.1: Tronco de árvore.  

Fonte: Adaptado de López (2004). 
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 “[T]iene que ser un objetivo ineludible del processo de enseñanza-aprendizaje cualquiera que sea el nível en 

que se trabaje.” 
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A “cultura legitimada”, por sua vez, está mais afastada desse cerne, já não é tão sólida 

e está sujeita aos efeitos da instabilidade temporal. É preciso destacar que esse tipo de cultura 

é patrimônio de determinados grupos que, por razões específicas, a ela têm acesso. O seu 

tratamento, em sala de aula, não deve ser o mesmo dispensado à cultura essencial e 

dependerá, segundo López (2004), das necessidades dos aprendizes e de seu nível de 

formação. Outro aspecto a considerar com relação à cultura legitimada é que, em muitas 

ocasiões, os discentes já a conhecem, embora ainda desconheçam a LE que a eles se pretende 

ensinar. É o caso, por exemplo, dos usos e costumes dos adolescentes, partilhados pelos 

alunos dessa faixa etária, ainda que pertençam a culturas e línguas distintas. 

Por último, a autora apresenta as características da “cultura epidérmica”. São 

manifestações culturais que somente devem ser apresentadas ao docente em situações muito 

específicas, como nas aulas para alunos que participarão de uma determinada atividade em 

um país cujos usos e costumes justifiquem uma atenção especial, por possuírem traços que 

fogem àquilo que poderia ser considerado o “standart cultural”. Nesse caso se enquadrariam, 

por exemplo, os alunos que utilizarão a língua inglesa como língua franca em um evento no 

Oriente Médio. 

Diante disso, cabe retomar a pergunta “se são militares brasileiros, como podem 

pertencer à outra cultura?”. Entendo que os militares, sejam eles brasileiros ou não, 

compartilham a cultura essencial com a sociedade da qual fazem parte, mas que possuem 

determinados usos e costumes que compõem uma “camada” cultural que lhes é própria. 

Retomando a importância que os aspectos socioculturais possuem na competência 

comunicativa, não se pode deixar de lado a forma como os militares se percebem em relação 

aos civis e como isso se manifesta em suas interações comunicativas. 

Isso posto, cabe definir como a cultura se manifesta no contexto dos militares, em que 

medida ela pode ser considerada uma cultura específica e o quanto isso pode pesar na atuação 

dos professores de LE. Para tanto, utilizamos as unidades de análise propostas por López 

(2004, p. 518), para quem 

 

[h]á uma série de elementos que tanto antropólogos como sóciolinguistas ou 

etnógrafos consideram como unidades de análise das diferentes culturas: os 

símbolos, as crenças, os modos de classificação, as pressuposições e as 

atuações e, tudo isso se expressará com maior ou menor intensidade, nas 

interações comunicativas.
29
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 “Hay una serie de elementos que, tanto antropólogos como sociolingüistas o etnógrafos, consideran como 

unidades de análisis de las diferentes culturas: los símbolos, las creencias, los modos de clasificación, las 
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Segundo esta autora, a análise dos símbolos, das crenças, dos modos de classificação, 

das atuações, pressuposições e da interação comunicativa de um determinado grupo social 

permitiria investigar em que medida este possui diferenças (características próprias) que 

poderiam identificar seus integrantes como pertencentes a uma cultura. Não sigo a mesma 

ordem de unidades de análise proposto pela autora por entender que alguns aspectos devem 

ser apresentados antes de outros, como pressupostos que facilitam a compreensão destes. É 

preciso destacar, ainda, o caráter inter-relacional dos componentes socioculturais. Dessa 

forma, os diversos aspectos combinam-se entre si, criando, no dizer de López (2004), 

“microssistemas”, tal como se pode apreciar no exemplo por ela apresentado, constante do 

Anexo C.  

Na sequência, portanto, examino alguns usos, costumes e crenças dos militares, 

classificando-os nas categorias de análise propostas. Isso permite identificar componentes 

culturais no contexto militar, cuja compreensão pode facilitar o trânsito dos docentes civis 

nesse ambiente.  

 

1.4.1.1 Modos de classificação 

 

Segundo López (2004, p. 520), os modos de classificação constituem uma dos 

aspectos mais fáceis de detectar por ocasião da análise das categorias, pois “[c]ada cultura 

fragmenta e organiza a realidade a seu modo e investigar essa forma torna-se muito 

instrutivo”
30

. Assim, é possível ver que alguns procedimentos rotineiros dos militares podem 

parecer estranhos para um civil, mas fazem parte da forma como esses organizam e 

distribuem seu espaço, como classificam seus integrantes e objetos. Apenas para ilustrar essa 

organização, considera-se que, em um ambiente civil, há duas categorias básicas de banheiros: 

masculino e feminino. Em qualquer quartel, há outro tipo de categoria: banheiro de oficiais e 

banheiro de praças
31

. Compreender porque os militares precisam estabelecer essa organização 

escapa à lógica vulgar. Portanto, um aspecto marcante da organização militar e que precisa ser 

conhecido pelo docente civil é a hierarquia e a disciplina militares. Ressalto o caráter militar 

                                                                                                                                                         
presuposiciones y las actuaciones y todos ellos se expresarán con mayor o menor intensidad, en las interacciones 

comunicativas.” 
30

 “Cada cultura fragmenta y organiza la realidad a su manera y descubrir ese modo resulta muy ilustrativo.” 
31

 Adiante veremos mais detidamente essa organização. Por ora, basta compreender que oficiais são os militares 

que possuem patentes de tenente a general, praças são os militares que possuem a graduação de soldado a 

subtenente, incluindo os sargentos. 
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desses dois aspectos, uma vez que, embora possam ser encontrados em qualquer contexto 

civil, no meio militar a hierarquia e a disciplina são consideradas essenciais, tomando um 

vulto particular e produzindo desdobramentos específicos, como apresento a seguir. 

 

1.4.1.1.1 Hierarquia e disciplina: os pilares fundamentais  

 

 A hierarquia e a disciplina são as bases da organização das Forças Armadas, conforme 

previsto na própria Constituição Federal (BRASIL, 1988). A hierarquia é como se organiza a 

cadeia de comando a ser seguida por todos os integrantes das Forças Armadas e tem no 

Presidente(a) da República o seu comandante supremo. Os postos e as graduações dos 

militares são indispensáveis não só na guerra, mas também em tempo de paz, pois traduzem, 

em níveis específicos, responsabilidades, bem como estabelecem a habilitação necessária para 

o exercício dos cargos e das atribuições que lhes são correspondentes. Em documento próprio, 

o Regulamento Disciplinar do Exército (BRASIL, 2002), assim define o termo: 

 

Art. 7º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis 

diferentes, por postos e graduações. 

Parágrafo único. A ordenação dos postos e graduações se faz conforme 

preceitua o Estatuto dos Militares. 

 

 A organização hierárquica das instituições militares, portanto, tem a finalidade de 

facilitar o desenvolvimento de suas atividades, definindo responsabilidades, limitando 

poderes e estabelecendo relações interpessoais. Assim, sabe-se muito facilmente quem deve 

fazer o que, quando e como.  

 Da mesma forma, um sistema baseado na relação entre postos e graduações, 

estabelecendo vínculos de comando e subordinação, necessita de uma força que leve seus 

integrantes a obedecer as normas e a seguir ordens, sobretudo em situações em que há risco de 

vida e o instinto de autopreservação (ou o simples desejo de conforto) convidaria o sujeito a 

desobedecer. Vale destacar a inconcebível negociação das ordens recebidas presente no texto 

de Laiglesia (2005), apresentado na epígrafe. A essa força chama-se disciplina, definida no 

mesmo regulamento (BRASIL, 2002) da seguinte forma: 

 

Art. 8º A disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral 

das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito 

cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do 

organismo militar. 
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§ 1º São manifestações essenciais de disciplina: 

I - a correção de atitudes; 

II - a obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos; 

III - a dedicação integral ao serviço; e 

IV - a colaboração espontânea para a disciplina coletiva e a eficiência das 

Forças Armadas. 

 

§ 2º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos 

permanentemente pelos militares na ativa e na inatividade. 

 

 Observa-se que o regulamento, que também estabelece as sanções àqueles que deixam 

de cumprir alguma norma, não faz distinções ao cargo ocupado pelo infrator. É aplicável, 

portanto, a todos os militares, mesmo àqueles que se encontram na reserva (aposentados). 

 O cargo militar, assim como os direitos e deveres decorrentes de sua ocupação, são 

estabelecidos pelo ordenamento jurídico militar, mais especificamente no Estatuto do 

Militares (BRASIL, 1980), em que se observa o seguinte: 

 

Art. 20. Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e 

responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo. 
§ 1º O cargo militar, a que se refere este artigo, é o que se encontra 

especificado nos Quadros de Efetivo ou Tabelas de Lotação das Forças 

Armadas ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras 

disposições legais. 
§ 2º As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o 

correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou 

regulamentação específicas. 
Art. 21. Os cargos militares são providos com pessoal que satisfaça aos 

requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu 

desempenho. 
Parágrafo único. O provimento de cargo militar far-se-á por ato de nomeação 

ou determinação expressa da autoridade competente. 
 

 Decorre daí, ademais, a necessidade de conhecimento para ocupar os postos e 

graduações, pois o exercício de determinadas funções pressupõe a superação das etapas de 

formação e aperfeiçoamento inerentes aos ocupantes dos cargos. Não é possível tornar-se 

comandante de determinada fração ou unidade de qualquer nível sem a aquisição da 

necessária capacitação para o exercício da chefia e liderança peculiares àquele agrupamento 

militar, como preconizado em legislação própria (BRASIL, 2011). Cabe destacar que, no 

Exército, as frações são os agrupamentos de militares segundo a sua finalidade e/ou 

capacidade de combate e seguem uma ordenação hierárquica, bem como possuem 

subordinação (ou vinculação funcional). A fração elementar é o pelotão, comandado por um 

tenente e dividido em seções, cada uma chefiada por um sargento. O agrupamento de pelotões 
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constitui a companhia, comandada por um capitão. As companhias são agrupadas em 

batalhões, comandados por coronéis. Os batalhões são agrupados em brigadas, comandados 

por generais (de brigada). A partir daí os agrupamentos são as divisões e comandos de área, 

cujos chefes são, respectivamente, generais-de-divisão e generais-de-exército. Observe-se que 

a nomenclatura pode sofrer variações segundo a natureza da tropa. Assim, a ordenação 

genérica pelotão/companhia/batalhão, na cavalaria, é denominada 

pelotão/esquadrão/regimento e, na artilharia, por seção/bateria/grupo.  

 Se, por um lado, a ocupação de cargos nas forças armadas vem acompanhada de 

direitos e deveres, esses só podem ser ocupados pelos detentores de determinados postos ou 

graduações e que possuem, portanto, a formação prevista, bem como a experiência necessária 

ao exercício da função. Tenentes comandam pelotões, capitães comandam companhias, e 

coronéis, batalhões. Não é possível “saltar” etapas, tampouco regredir na carreira. Ao deixar o 

comando de uma companhia, um capitão jamais seria designado comandante de pelotão, que 

está em nível organizacional inferior. Ao mesmo tempo em que atribui responsabilidades aos 

comandantes, a hierarquização da “cadeia de comando” limita o nível de responsabilidades, 

protegendo o militar menos experiente de tomar decisões para as quais ainda não está 

preparado.  

 É preciso conhecer a forma como os postos militares se relacionam com a ocupação de 

cargos nas Forças Armadas para compreender as relações interpessoais entre os militares. 

Ressalto, aqui, outra peculiaridade daquilo que se pode chamar “sociedade militar”: a divisão 

em dois estratos nitidamente separados, ou círculos, composto, de um lado, pelos oficiais, e, 

do outro, pelas praças, como prevê o Estatuto dos Militares (BRASIL, 1988): 

 

Art. 15. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares 

da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de 

camaradagem, em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito 

mútuo. 

 
Art. 16. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas Forças Armadas, 

bem como a correspondência entre os postos e as graduações da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica, são fixados nos parágrafos seguintes e no Quadro 

em anexo. 
§ 1° Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Presidente da 

República ou do Ministro de Força Singular e confirmado em Carta Patente. 
[...] 
§ 3º Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade 

militar competente. 
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Adiante verifica-se, com DaMatta (1997), as implicações dessa divisão nas relações 

interpessoais no Exército. Por ora, continuo com esta análise, cujo foco está no EB, razão pela 

qual deixo de examinar, aqui, os sistemas de ensino da Marinha ou da Força Aérea. Cabe 

destacar, também, que a Força Terrestre possui, basicamente, três linhas de formação: a 

bélica, a técnica e a complementar. A linha bélica tem início na AMAN e forma os oficiais 

“das armas” (infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações, além de intendência 

e material bélico). Os engenheiros militares são formados pelo Instituto Militar de Engenharia 

(IME), e a Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) recruta candidatos que 

já possuam formação de nível superior de interesse do Exército (administração, magistério, 

estatística, direito, etc.) e “militariza” esse conhecimento. O mesmo sistema é adotado pela 

Escola de Saúde do Exército (EsSEx), que forma oficiais médicos, dentistas, farmacêuticos e 

veterinários.  

 Neste estudo, me aprofundo na formação dos oficiais e sargentos das armas, por 

entender que esses são os profissionais que, predominantemente, participam de missões 

militares no exterior e são, portanto, o objeto principal desta pesquisa. Na sequência, 

apresento alguns aspectos da formação militar dos oficiais e sargentos do Exército, o que 

permite compreender, de forma mais precisa, sua atividade profissional, assim como a 

natureza de suas funções. 

 

1.4.1.1.2 Formação profissional dos militares no Exército Brasileiro  

 

 Como apresentado anteriormente, a educação profissional dos oficiais da linha bélica 

tem início na AMAN. Naquele estabelecimento de ensino, o aluno permanece por quatro 

anos, nos quais o cadete, como é chamado o aluno da Academia, cursa disciplinas de caráter 

exclusivamente militar e outras
32

 cuja finalidade é aperfeiçoar a formação humanística do 

futuro oficial. As instruções militares têm caráter teórico-prático, integrando o estudo de 

doutrina militar a exercícios práticos em campo, o que lhe permitirá conhecer a “arte da 

guerra” e preparar-se adequadamente para o exercício da chefia e liderança. A educação 

proporcionada pela AMAN garante o conhecimento necessário para o exercício do cargo de 

comandante de pelotão (tenente) e, eventualmente, comandante de companhia (capitão). 

                                                 
32

 Introdução ao Direito, estatística, aspectos de Psicologia, história militar, língua portuguesa, línguas 

estrangeiras, entre outras. 
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Assim, o egresso daquela academia é promovido, sucessivamente, a aspirante-a-oficial, 

segundo tenente, primeiro tenente e capitão.  

 Cerca de dois anos após ser promovido a capitão, o oficial deve cursar a Escola de 

Aperfeiçoamento de oficiais (EsAO). O curso dura dois anos, o primeiro em regime de ensino 

a distância e o outro presencial. Vários conteúdos militares são revisados, mas numa 

abordagem mais aprofundada, pois a finalidade é preparar o oficial para integrar o estado-

maior de unidades de valor batalhão. Os estudos devem permitir ao oficial desenvolver uma 

perspectiva mais ampla, conhecendo a complexidade estrutural de uma organização militar 

com até mil homens e o emprego desta num contexto de combate. As atribuições decorrentes 

da gestão de pessoal, logística, inteligência e instrução militar são examinadas e exercitadas, 

tornando o egresso dessa escola um assessor qualificado no contexto de um 

batalhão/esquadrão/grupo. Como trabalho de conclusão de curso, o aluno deve produzir uma 

monografia ou, se possível, uma dissertação. A aprovação em banca de defesa lhe titulará 

como especialista ou mestre em ciências militares, além da possibilidade de promoção, 

sucessivamente a major, tenente-coronel e coronel. Não garante, no entanto, a possibilidade 

de comandar quaisquer organizações militares (OM) de nível batalhão. Para isso, é necessário 

cursar a Escola de Comando e Estado-Maior (ECEME), que examino a seguir. 

 O ingresso da ECEME ocorre por meio de concurso interno. A partir do último ano 

como capitão, o oficial pode realizar o concurso, podendo tentar novamente até o primeiro 

ano como tenente-coronel. No curso, com duração de dois anos presenciais, o aluno é 

preparado para integrar o estado-maior de uma GUn de valor brigada, divisão ou exército. Ou 

seja, além de ser preparado para comandar OM, o egresso é qualificado para a gestão de 

pessoal, logística, inteligência e instrução, mas em um nível mais elevado do que ocorreu na 

EsAO. O nível de decisão e a gama de responsabilidades são ampliados, e patentear atributos 

para o comando estratégico torna-se fundamental. Com a conclusão do curso, o oficial passa a 

integrar o Quadro do Estado-Maior das Armas (QEMA) e pode concorrer, no devido tempo, à 

promoção a general. Concluir a ECEME e pertencer ao QEMA é um diferencial tão marcante 

que um major pertencente a esse quadro pode ter ascendência funcional sobre um coronel que 

não possua o curso. 

 Em resumo, podem-se identificar três momentos na carreira do oficial que decorrem 

do curso que o militar possui. Na primeira fase, o tenente/capitão tem um espectro de decisões 

bastante limitado e o conhecimento que necessita é compatível como sua responsabilidade 

funcional. Seria possível dizer que, funcionalmente, ocupa cargos de nível básico. Após a 
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EsAO, o capitão/major assume responsabilidades mais amplas e tem sob seu comando uma 

quantidade maior de homens. Embora tenha mais autonomia, muitas de suas decisões 

dependem, ainda, da aprovação de um profissional mais experiente e qualificado. Pode-se 

dizer que esse oficial está apto a ocupar cargos de nível médio. Por último, há o egresso da 

ECEME, que concluiu sua educação profissional militar e pode ocupar cargos de nível 

superior.  

 Minha atenção esteve voltada, até aqui, para as relações entre a hierarquia 

(particularmente dos postos dos oficiais) e a educação militar. Parece-me importante essa 

relação, na medida em que possibilita atingir um interesse parcial desta pesquisa: permitir ao 

professor civil situar o oficial nos diversos níveis do processo decisório militar, definindo 

responsabilidades e atribuições. No momento de definir conteúdos ou estabelecer critérios 

para agrupar aprendizes, o docente deve considerar o conhecimento profissional inerente a 

cada fase da educação militar e pensar nas possíveis relações com o ensino de língua 

estrangeira. Por outro lado, a vinculação entre a ocupação de cargos e o nível de educação 

militar pode alimentar um mito bastante disseminado entre muitos militares: a tendência à 

hierarquização da competência cognitiva. Com isso, se estabelece um silogismo viciado 

(sofisma) que, partindo da premissa de excelência e exclusividade da educação militar dos 

oficiais, deduz que aqueles que não têm acesso à AMAN, EsAO e ECEME sofrem de uma 

espécie de carência intelectual. Isso constitui um verdadeiro nó górdio
33

 da forma como cada 

posto ou graduação se coloca dentro da instituição Exército e em como se relacionam entre si. 

Isso nos leva a examinar a educação militar das praças. 

 É preciso reconhecer que toda a estrutura organizacional do EB é concebida em torno 

daqueles que têm sob sua responsabilidade, em diferentes níveis, decidir o que a Força 

Terrestre fará, quando fará e de que forma. Torná-los aptos a cumprir bem essa função deve 

ser, portanto, o objetivo maior da educação militar. Como auxiliares dos oficiais, a quem 

acompanham e assessoram, as praças têm também, porém em menor grau, responsabilidades e 

prerrogativas inerentes a suas graduações, para as quais é necessária uma educação militar. É 

sabido que alguns exércitos adotam estruturas de carreira paralelas, em que a base e o topo 

das carreiras de oficias e praças de alguma forma se equivalem. Assim ocorre no exército 

estadunidense. No EB as carreiras são consequentes, ou seja, uma acaba onde a outra começa, 

                                                 
33

Problema aparentemente insolúvel, mas que pode ser resolvido de forma prática e eficaz, porém diversa do 

esperado. Faz referência ao episódio de Alexandre da Macedônia que, de passagem pela Frígia, desfez com sua 

espada o nó deixado como desafio para “aquele que conquistaria toda a Ásia Menor”, segundo anunciara o 

oráculo. 
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marcando de forma indelével que o auge e o termo da carreira das praças ocorrem no mesmo 

posto em que se inicia a dos oficiais. Não discuto, aqui, as implicações dessa escolha 

organizacional, mas se vê que, de alguma forma, isso provoca reflexos nas relações 

interpessoais no interior dos quartéis. Volto, por ora, à educação das praças. 

Na base da pirâmide hierárquica do EB estão os soldados. Embora sejam também 

praças, os cabos e soldados ingressam no EB por via do serviço militar obrigatório e não os 

considero, neste trabalho, como parte integrante da carreira das armas, ou seja, daqueles que 

fizeram a livre escolha dessa profissão. Vale lembrar que o efetivo de soldados e cabos é 

consideravelmente superior aos de oficiais e praças graduadas (sargentos), podendo ficar na 

instituição por até sete anos. Sua origem socioeconômica e cultural é bastante variada, de 

modo que seria muito impreciso categorizá-los. Há soldados com pouca educação formal e há 

soldados universitários, há soldados que chegam ao quartel de carro particular e outros que 

chegam a pé. Há soldados que falam bem o inglês, o espanhol, o guarani ou outras línguas de 

culturas indígenas.  

A carreira das praças graduadas (3º sargento, 2º sargento, 1º sargento e subtenente) se 

inicia na Escola de Sargentos das Armas (EsSA), que tem por incumbência formar os 

sargentos das armas combatentes (infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e 

comunicações). Há outras escolas semelhantes, como a Escola de Logística (EsLog), a Escola 

de Saúde (EsSEx) e o Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx), que formam os 

sargentos de intendência, material bélico, saúde, aviação, etc., mas o modelo mais importante 

e com mais efetivo é a EsSA. Basicamente, o sargento recebe, em sua formação inicial, de 

dezoito meses, as mesmas instruções militares que os oficias na AMAN. Apenas não têm 

disciplinas complementares, como língua portuguesa, estatística, introdução ao direito, 

economia, etc. O tempo para os exercícios de campo, importantes para colocar em prática as 

teorias de táticas militares, também é consideravelmente menor. Em termos militares, o 

sargento é educado para comandar o Grupo de Combate (GC), fração integrante do pelotão 

comandado por um tenente. Como 2º sargento, deve ocupar o cargo de adjunto do pelotão, 

podendo comandar essa fração, eventualmente.  

Somente a partir daí, quando ficam mais “antigos”, os 2º sargentos e 1º sargentos 

devem ocupar funções administrativas no Estado-Maior da unidade. Da mesma forma que 

ocorre com os oficiais, após dez anos de sua formação inicial, aproximadamente, os sargentos 

realizam um curso que tem por finalidade, além de atualizar alguns aspectos básicos dos 

conteúdos da EsSA, prepará-los para o exercício das funções que devem desempenhar nos 
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anos seguintes. Assim, cada turma de formação realiza o Curso de Aperfeiçoamento de 

Sargentos (CAS), organizado em duas fases: uma a distância, com duração de dois a três 

meses e outra presencial, com duração de dois meses. A conclusão desse curso habilita o 

sargento às promoções a 1º sargento e subtenente, tendo conteúdo bastante voltado para as 

atividades administrativas, para as quais os sargentos mais antigos, como dito, são 

vocacionados. É preciso considerar que, no exército de um país sem histórico de beligerância 

recente com seus vizinhos, como é o caso do Brasil, a redução das atribuições de instrução 

para recrutas reflete-se na ampliação das atividades administrativas e, assim, muitos 

graduados ocupam funções “burocráticas” antes mesmo do CAS. Menos encargos bélicos são 

percebidos como ampliação do tempo livre, pois não há mais a necessidade de preparar 

instruções para soldados ou acompanhar esses militares neófitos em suas atividades. Com 

mais tempo livre, parte considerável aproveita a redução dos encargos para estudar, ou seja, 

concluir um curso superior, estudar uma LE, etc. Isso produz dois efeitos consideráveis: o 

primeiro é a oportunidade de ampliar os horizontes, convivendo com outros contextos 

integrados por outros profissionais e pessoas pertencentes a outras culturas. Ressalto que o EB 

não possui um mecanismo para absorver todos os sargentos que concluem um curso superior, 

mesmo que a graduação ou licenciatura seja de interesse da Força. Isso nos conduz ao 

segundo efeito, promovido pelas novas perspectivas profissionais e pelo natural interesse por 

desafios em outras áreas, seja por concurso ou não. O aspecto negativo, para a instituição, é 

que esse quadro provoca, muitas vezes, o aumento do índice de evasão ou a perda do 

comprometimento com o EB. 

Por outro lado, há sargentos que tomam a profissão militar como um fim em si. Assim, 

dedicam-se exclusivamente ao serviço das armas e buscam o aperfeiçoamento profissional em 

cursos, estágios e exercícios militares. Os cursos civis também constituem, para esses 

sargentos, a ocasião para conciliar o conhecimento adquirido em cursos civis com a profissão 

militar que escolheram. Naturalmente, espera-se que um sargento bacharel em Direito possa 

assessorar seus comandantes de forma muito mais positiva, oportuna e eficiente. 

Como conclusão desse tópico, reafirmo que não tenho a intenção de rotular um ou 

outro procedimento ou escolha. A evolução e o crescimento sociais que os brasileiros vêm 

experimentando nas últimas décadas provocam a percepção de que cada geração pode superar 

a qualidade de vida e os sonhos de seus predecessores. Se isso não atinge a todos, afeta a 

maioria, que passa a ter na conclusão de um curso superior, no desenvolvimento da 

capacidade de utilizar uma LE satisfatoriamente, a abertura de possibilidades e de novos 
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desafios. Os oficiais e sargentos que hoje ingressam no EB têm diante de si uma realidade tão 

distinta da que se apresentava a seus pais e avós que não se pode esperar as mesmas reações. 

Se aos professores civis muitos costumes e usos militares parecem surpreendentes e até 

mesmo estranhos, os militares mais novos também custam a reconhecer e a incorporar 

comportamentos, palavras e gestos. Assim, examino alguns aspectos característicos do 

ambiente militar e de que forma podem ser interpretados.  

 

1.4.1.2 Símbolos 

 

Os símbolos constituem um capítulo especial no estudo das categorias de análise 

cultural, pois, segundo López (2004, p.519), “estão no contexto e dão informação prévia para 

a atuação linguística, determinando-a em muitos dos casos”
34

. Além disso, sua interpretação é 

tão exclusiva dos integrantes de uma determinada sociedade que se tornam, muitas vezes, 

totalmente opacos ou invisíveis para quem não os conhece e sabe interpretar seus 

significados. Dessa forma, no ambiente militar os símbolos ocupam um lugar de destaque, 

uma vez que estão intimamente ligados ao modo de classificação, ou seja, representam a 

posição que determinado indivíduo ocupa naquele contexto. Para um civil, o distintivo de um 

sargento (Figura 1.2) pode não possuir significado algum, mas, para um militar, ele pode ser 

interpretado da seguinte forma: trata-se de um profissional concursado (foi aprovado no 

concurso da EsSA), ocupa nível intermediário (possivelmente não possui curso superior), está 

hierarquicamente situado entre o 2º sargento e o subtenente (abaixo do mais modesto dos 

oficiais, portanto), já realizou o CAS, tem mais de vinte anos de serviço, deve ter servido em 

três ou quatro sedes diferentes e, como é de cavalaria, deve ter cumprido a maior parte do 

tempo de serviço no sul do Brasil.  

 

 
Figura 1.2: Insígnia de 1º sargento de cavalaria. 

Fonte: Internet. 

                                                 
34

 “[E]stán en el contexto y dan información previa a la actuación lingüística, determinándola en muchos de los 

casos”. 
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Conforme os regulamentos militares, e dependendo da hierarquia de seu interlocutor, a 

ele deve ser dispensado o tratamento de “senhor” ou “você”, sem que isso signifique, 

necessariamente, formalidade ou informalidade. 

Os símbolos militares, no EB, são tão variados e sua interpretação pode se tornar tão 

complexa que há militares que desconhecem alguns distintivos, insígnias ou outras formas de 

identificação militar. Não pretendo, aqui, apresentar a totalidade desses símbolos, mas apenas 

exemplificar alguns dos mais significativos, como forma de caracterizar mais este 

componente cultural tão característico do contexto militar. 

 

1.4.1.2.1 A continência: um gesto característico militar e sua interpretação 

 

De todos os usos e costumes praticados em contextos militares, talvez aquele que seja 

mais característico e recorrente como signo seja a continência. O gesto de levar a mão 

espalmada à testa é universalmente associado ao militar. Por essa razão o escolhi para, de 

forma exemplar, discorrer sobre as possíveis relações entre comunicação, signo, cultura e 

gênero textual. Essa discussão conduz a Bakhtin (2010), que estabelece uma relação precisa 

entre o signo (seu caráter ideológico
35

 e exterioridade
36

) e seu surgimento (emersão) por meio 

da interação entre consciências (diálogo). Assim, fica claro que a atribuição de significado aos 

signos não tem relevância enquanto ato individual e privado, sendo necessária sua validação 

por meio da interação dialógica com o outro
37

. O autor russo concebe que a língua é o fruto da 

interação entre indivíduos (diálogo) e é portadora das ideologias dos falantes, concretizando-

se em textos (escritos ou orais), produzidos de acordo com a época e o repertório de formas de 

discurso na comunicação ideológica.  

Consolidando, cito Antunes (2009, p. 49), para quem “a linguagem é uma forma de 

agir socialmente, de interagir com os outros, e [...] essas coisas somente acontecem em 

textos”. O texto é, portanto, aquilo que se usa para falar (com os outros), para transmitir 

ideias, para comunicar-se. A compreensão desses textos depende do (re)conhecimento do 

                                                 
35

 Utilizo aqui o conceito de ideologia como “[aquilo que] representa a relação imaginária de indivíduos com 

suas reais condições de existência” (ALTHUSSER, citado por BRANDÃO, 2012, p. 24). 
36

 Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, 

tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia (BAKHTIN, 2010, p. 21). 
37

 Os signos só emergem, decididamente, do processo de interação entre uma consciência individual e uma outra 

(BAKHTIN, 2010. p. 24). Os signos só podem aparecer em um terreno interindividual (idem, p. 25). 
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contexto em que é produzido determinado ato de comunicação, como afirma Koch (2009, p. 

17) ao conceituar língua, sujeito e texto: 

 

[n]a concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os sujeitos são 

vistos como atores/construtores sociais, o texto passa a ser considerado o 

próprio lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que – 

dialogicamente – nele se constroem e são construídos. Desta forma há lugar, 

no texto, para toda uma gama de implícitos, dos mais variados tipos, 

somente detectáveis quando se tem, como pano de fundo, o contexto 

sociocognitivo dos participantes da interação. 

 

Assim, compreende-se que o signo e o texto possuem um significado construído 

dialogicamente, conforme a ideologia dos indivíduos participantes naquele momento 

(contexto). Naturalmente, o significado atribuído a uma palavra ou a um texto não se limita a 

dois falantes, mas é compartilhado pelos grupos sociais a que pertencem. O objeto, revestido 

de significado ideológico aceito por um determinado grupo em um contexto específico, 

constitui signo e passa a representar algo mais que o ato fisiológico em si, como afirma 

Bakhtin (2010, p. 46): 

 

[p]ara que o objeto, pertencente a qualquer esfera da realidade, entre no 

horizonte social do grupo e desencadeie uma reação semiótico-ideológica, é 

indispensável que ele esteja ligado às condições sócio-econômicas essenciais 

do referido grupo, que concerne de alguma maneira às bases de sua 

existência material. Evidentemente, o arbítrio individual não poderia 

desempenhar aqui papel algum, já que o signo se cria entre indivíduos, no 

meio social; é portanto indispensável que o objeto adquira uma significação 

interindividual; somente então é que ele poderá ocasionar a formação de um 

signo. Em outras palavras, não pode entrar no domínio da ideologia, tomar 

forma e aí deitar raízes senão aquilo que adquiriu um valor social.  

  

Percebe-se, assim, que o significado atribuído a determinado signo e sua permanência 

em um grupo social qualquer está vinculado a sua validade social. O signo criado sem 

respaldo ideológico e significação social está fadado ao insucesso ou à efêmera existência. 

 Já foi possível examinar que um dos aspectos mais marcantes do contexto militar, e 

que o distingue não pela exclusividade, mas pela forma como ostensivamente se apresenta, é a 

hierarquia. No contexto de seu ordenamento normativo, as forças armadas brasileiras possuem 

um regulamento, aprovado por decreto presidencial, cuja finalidade é “estabelecer as honras, 

as continências e os sinais de respeito que os militares prestam a determinados símbolos 

nacionais e às autoridades civis e militares” (BRASIL, 1997, p. 1). Nessa norma é possível 

encontrar a continência, assim definida: 
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Art. 14. A continência é a saudação prestada pelo militar e pode ser 

individual ou da tropa.  

§ 1º A continência é impessoal; visa a autoridade e não a pessoa.  

§ 2º A continência parte sempre do militar de menor precedência 

hierárquica; em igualdade de posto ou graduação, quando ocorrer dúvida 

sobre qual seja o de menor precedência, deve ser executada 

simultaneamente.  

§ 3º Todo militar deve, obrigatoriamente, retribuir a continência que lhe é 

prestada [...]. 

 

 Pode-se ver, assim, que a continência é uma ação ou comportamento 

institucionalizado, realizada não apenas como forma de saudação (homenagem), mas como 

reconhecimento dos distintos status dentro do grupo social específico, sendo dirigida ao cargo 

(autoridade), e não ao indivíduo. Dessa forma, é possível depreender que é também um 

mecanismo de controle, pois situa o indivíduo dentro do grupo a que pertence, reforçando 

distinções e hierarquizando o espaço. Cabe frisar, ainda, que ela não constitui ato natural, 

sendo aprendida e realizada continuamente por necessidade de adequação do sujeito ao meio, 

o que pode ser inferido pela afirmação de que “os sinais regulamentares de respeito e de 

apreço entre os militares constituem reflexos adquiridos mediante cuidadosa instrução e 

continuada exigência” (BRASIL, 1997, p. 2). Tal aspecto, já constante na versão anterior do 

mesmo regulamento, de 1919, reflete metodologia de ensino relacionada ao behaviorismo, 

então dominante nos estudos do comportamento humano e que influenciava a forma como era 

realizada a educação militar.  

Coberta de tantos significados, a continência não pode ser realizada de forma aleatória. 

Mais adiante, portanto, o mesmo regulamento precisa como deve ser realizado o gesto, 

definindo as partes que a integram: 

 

Art. 19. São elementos essenciais da continência individual: a atitude, o 

gesto e a duração, variáveis conforme a situação dos executantes:  

I - atitude - postura marcial e comportamento respeitoso e adequado às 

circunstâncias e ao ambiente;  

II - gesto - conjunto de movimento do corpo, braços e mãos, com ou sem 

armas;  

III - duração - o tempo durante o qual o militar assume a atitude e executa o 

gesto acima referido. 

 

Note-se que o regulamento estabelece um padrão rígido de execução, e que as 

variações a que se refere são condicionadas pela situação dos executantes. Ou seja, o próprio 

regulamento estabelece, mais adiante, as situações particulares, como a de estar o militar 
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motorizado, a cavalo ou sem cobertura (sem chapéu, quepe, etc.). Outras alterações seriam 

consideradas “subversões” do gesto, passíveis de sanções disciplinares. O que é preciso 

destacar, sobretudo, é que a modificação do contexto de interação em que o signo é produzido 

modifica o próprio signo, conforme afirma Bakhtin (2010, p. 45): 

 

[t]odo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos 

socialmente organizados no decorrer de um processo de interação. Razão 

pela qual as formas do signo são condicionadas tanto pela organização social 

de tais indivíduos como pelas condições em que a interação acontece. Uma 

modificação destas formas ocasiona uma modificação do signo.  

 

Ou seja, mesmo sofrendo modificações, o signo é fruto de um consenso que lhe atribui 

(novo) significado, o qual é pactuado pelos indivíduos socialmente organizados. Examinarei, 

a seguir, algumas dessas alterações e suas possíveis interpretações. 

Cabe destacar que qualquer alteração de um desses elementos essenciais da 

continência descaracteriza esse gesto, cabendo duas interpretações, conforme sua intenção. 

Em alguns contextos, porém, a continência deve ser evitada, pois facilitaria a identificação do 

chefe (superior hierárquico) e a consequente sinalização deste como alvo preferencial, como 

explica Valdes (2012): 

 

[q]uando está nas forças armadas, você tem experiência para saber como age 

um comandante [...]. Olhando, você pode dizer quem é quem: “Muito bem, 

este cara está em comando e aquele não é ninguém”, só pelo jeito dele agir. 

Essa é uma das razões pela qual você não deve fazer continência a oficiais 

no campo. Digamos que, no campo, você está lá observando e algum cara 

passa e faz continência a alguém, você sabe que ele é um oficial. Essa é uma 

das coisas em que você repara. 

 

Em razão disso, alguns setores do Exército, em particular aqueles que se percebem 

parte de uma “tropa de elite
38

”, costumam dispensar ou evitar o uso da continência, 

substituindo-a por saudações mais discretas, como o brado ou a locução de termo referente à 

condição da especialidade. É o que se pode observar na região amazônica, denominada 

genericamente, pelos militares, como “área de selva”, em que o brado “Selva!” vem 

                                                 
38

 Tropa de elite é um termo usado genericamente para designar frações que, no quadro das operações militares, 

teriam tarefas específicas a realizar. Em razão da natureza dessas tarefas, seus integrantes passam por um regime 

especial de seleção e preparo, alterando significativamente sua rotina. Em geral, possuem aquartelamentos 

próprios, assim como símbolos, fardamentos e canções, compondo toda uma cultura que os distingue dos demais 

militares. É importante frisar que o uso de tropas de elite não se restringe às Forças Armadas, sendo muito 

comum encontrar “grupos de elite” nas Polícias Militares e Civis dos estados brasileiros, assim como na Polícia 

Federal. 
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gradualmente substituindo a continência, sem, no entanto, suprimi-la totalmente. Como 

afirma Cruz (2012), o termo começou a ser utilizado nos primórdios do Centro de Instrução 

de Guerra na Selva (CIGS), como informação do destino dos veículos militares que saíam 

daquela unidade em direção às áreas de instrução, e acabou por disseminar-se por todo o 

Comando Militar da Amazônia. Atualmente, é possível observar que a sua utilização, como 

saudação informal, já não se restringe àqueles que já serviram na região amazônica. 

Da mesma forma, no COpEsp se utilizam os brados de “Comandos!” e “Força!”, 

sendo a continência realizada eventualmente ou apenas em situações formais. Cabe destacar 

que essas alterações são informais, frutos do uso, e que apesar de não possuírem normatização 

em regulamentos, são amplamente toleradas. Por outro lado, os brados são considerados 

elemento fortemente identitário, associados aos possuidores dos cursos e utilizados com 

indisfarçável imodéstia.  

Por outro lado, podem ocorrer alterações nos elementos essenciais da continência que 

permitiriam, conforme sua intenção explícita ou implícita, outras interpretações. Na 

sequência, examino algumas manifestações da tensão das transformações desse signo. 

Observa-se que as diferentes origens socioculturais e econômicas dos militares, outrora 

nitidamente marcadas, atualmente nem sempre são muito claras. Se, em épocas passadas, os 

oficiais tinham sua origem nos estratos mais elevados da sociedade brasileira, o processo de 

permeabilidade e mobilidade social ocorrido nas últimas décadas refletiu-se na pluralidade de 

origens socioeconômicas, tanto dentre oficiais, quanto entre praças. Assim, é possível 

encontrar casos de oficiais e sargentos que tiveram uma infância e juventude comum, 

partilhando o mesmo espaço físico, cultura e oportunidades. Há registros, inclusive, de 

famílias em que um filho opta por ingressar no Exército como oficial e o outro como sargento, 

sem qualquer demérito. Essa democratização de oportunidades acaba por reduzir a distância 

imposta pelo regulamento, promovendo situações em que a rigidez da hierarquia dá lugar a 

um relacionamento menos formal, sem comprometimento, no entanto, da disciplina e do 

respeito devidos às distinções de ordem funcional. Não obstante, algumas vezes essa 

flexibilidade é mal interpretada, gerando episódios de franca contestação da autoridade por 

parte do subordinado ou excessos por parte do superior hierárquico, materializados na 

exigência dos sinais de respeito militar. Mais adiante se veem alguns casos dessa subversão 

do gesto e suas possíveis interpretações.  

Quando um militar se aproxima de seu superior hierárquico e lhe nega a continência, 

está afrontando explicitamente a autoridade deste, enviando a mensagem de não reconhecê-la 
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como legítima. Naturalmente, estará sujeito a processo disciplinar e, possivelmente, a alguma 

sanção. No entanto, se o fizer de forma discreta, alterando apenas algum dos elementos 

essências da continência, a mensagem de irreverência será mantida, acrescida do benefício da 

dúvida. Cabe destacar que mais que o gesto em si, e o significado único que a este poderia ser 

atribuído, importa ao emissor o sentido desejado (intenção), conforme determinado contexto, 

e o efeito produzido no destinatário. A esse respeito, explica Bakhtin (2010, p. 95-96) que 

 

[p]ara ele [o locutor], o centro de gravidade da língua não reside na 

conformidade à norma da forma utilizada, mas na nova significação que essa 

forma adquire no contexto. O que importa não é o aspecto da forma 

lingüística que, em qualquer caso em que esta é utilizada, permanece sempre 

idêntico. Não; para o locutor o que importa é aquilo que permite que a forma 

lingüística figure num dado contexto, aquilo que a torna um signo adequado 

às condições de uma situação concreta dada.  

 

Assim ocorre, por exemplo, quando um soldado exagera no gesto, atribuindo à 

continência excessiva marcialidade, beirando mesmo a pantomima, mas deixando o superior 

menos experiente sem perceber sua verdadeira intenção. Esse tipo de comportamento não 

verbal vem acompanhado, por vezes, de um comentário verbal irônico, como, por exemplo: 

“Para o senhor, meu comandante, a minha melhor continência!”. Isso seria uma subversão do 

elemento atitude. Quando retarda o ato para a última oportunidade, prestando a continência 

demasiadamente próximo da autoridade, a fim de surpreendê-la, o militar subverte o elemento 

tempo. Por fim, há que se considerar a subversão do gesto, aspecto em que se encontram as 

mais variadas alterações. Uma das mais comuns é a “continência à francesa”, em que o 

militar, ao realizar a continência, volta a palma da mão para a frente, imitando o mesmo gesto 

usado naquele exército. Normalmente, esta modalidade está associada à inconformidade com 

algum fato no EB e a mensagem implícita pode ser interpretada como “eu preferia estar em 

outro exército”
39

. 

A relação de subversões da continência aqui apresentada é, ainda, sumária e 

incompleta, mas permite vislumbrar a relação desse gesto como forma de expressão e sua 

caracterização como gênero. De forma resumida, seria possível dizer que gestos como a 

continência nem sempre se reduzem a signos isolados apenas, mas são utilizados por 

indivíduos socialmente organizados para representar uma ideia. No caso que analisei, por 

exemplo, o gesto substitui a palavra e toma sua função como expressão de ideias, possuindo 

                                                 
39

 Dados obtidos em comunicação pessoal e em vivência. 
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significados diversos conforme o contexto de uso, a intenção do usuário e a forma como se 

apresenta.  

Segundo essa percepção, a continência é, portanto, um gênero textual utilizado em um 

contexto específico, o militar, e portador de ricas e expressivas significações. Constitui 

aspecto que deve ser conhecido e examinado pelo professor civil que atua no ambiente militar 

como forma de adequação a essa realidade. 

 

1.4.1.2.2 Os rituais no contexto militar: uniformes, distintivos e formaturas 
 

Mostrei que os militares sentem-se pertencentes a um grupo, e a farda contribui 

sobremaneira para essa identificação, como se pode verificar na frase “a farda não é uma 

veste que se despe facilmente, mas, sim, uma segunda pele que adere à própria alma, 

irreversivelmente
40

”. Há que se considerar, portanto, em que medida a farda faz parte da 

identidade do militar e dá, ao sujeito, o sentimento de “pertencer” à instituição. Isso poderia 

propiciar, à primeira vista, a falsa impressão de tratar-se de um grupo com concepção 

universalizante (todos usam a mesma farda) e que, portanto, todos os militares são iguais. 

Mas isso não é exatamente assim, pois, como afirma  DaMatta (1997, p. 219), “o fato de 

possuir um certo conjunto de nomes ou de pertencer a uma determinada linhagem já define a 

pessoa como possuidora de certas prerrogativas sociais”. Sinteticamente, seria possível dizer 

que os oficiais são formados na AMAN e ocupam a metade superior da pirâmide, as praças 

(sargentos, cabos e soldados) ocupam a base do mesmo poliedro. A escola militar que o 

militar cursou, que outrora já esteve vinculada à origem social, estabelece a posição dentro da 

hierarquia, formando duas castas impenetráveis, cuja marca material se restringe aos 

pequenos distintivos usados na gola dos uniformes. A aparente igualdade da farda, portanto, 

camufla um grupo social fortemente hierarquizado, o que faz lembrar o sétimo mandamento 

escrito no celeiro de Animal farm (ORWELL, 2013, p. 51): “Todos os animais são iguais, mas 

alguns animais são mais iguais que os outros”
41

.  

Ainda com relação aos símbolos, vale destacar o valor que os rituais e as cerimônias 

têm no ambiente militar. Nessas cerimônias, ou formaturas, são celebrados momentos que vão 

desde a visita de alguma autoridade, passando pela entrega de premiações e conclusões de 

curso. Esses últimos são marcados por insígnias ou distintivos, o que remete novamente a 

                                                 
40

 Frase de autor desconhecido, mas amplamente divulgada, particularmente entre os militares recém-ingressados 

nas forças armadas, a fim de reforçar a identidade de grupo por meio do uso da farda. 
41

 “[A]nimals are equal but some animals are more equal than others”. Revolução dos bichos (Animal farm). 
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DaMatta (1997, p. 223), ao pontuar  que “quando a sociedade atribui máscaras a elementos 

que deseja incorporar no seu bojo, o faz por meio de rituais, penetrando por assim dizer essa 

coisa que deve ser convertida em algo socialmente significativo”.  

Dessa forma, se observa que as formaturas têm um aspecto relevante na rotina militar, 

pois constituem a oportunidade de evidenciar a posição que cada um ocupa naquela 

organização. Durante sua realização, as frações são dispostas em grupos de colunas e fileiras, 

em que os mais graduados se posicionam à frente da formação, sendo os demais espaços à 

retaguarda ocupados em ordem decrescente, conforme o status de cada um. Os comandantes 

ocupam posição de destaque à frente das frações que comandam e a maior autoridade se 

posiciona no centro do palanque, como ilustra a Figura 1.3.  

As formaturas sempre têm uma finalidade, anunciada logo no início. Ao final, as 

frações desfilam em continência à mais alta autoridade, rendendo homenagem militar, 

conforme prescreve o regulamento a que me referi anteriormente (BRASIL, 1997).  

Vale ressaltar, por fim, que o fator mais notável desse tipo de cerimônia é a sua 

capacidade de evidenciar a hierarquia, pois a disposição dos participantes é feita, estritamente, 

segundo o papel que cada um possui. O efeito imediato da formatura, portanto, é “enquadrar” 

os integrantes de uma determinada unidade, lembrando a cada um, além de sua função 

individual, as relações que se devem observar com todos os outros militares. 

 

 
Figura 1.3: Distribuição dos espaços em uma formatura militar.  

Fonte: Autor desta dissertação. 
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Nesse tipo de ritual, aspectos caros aos militares, como hierarquia, disciplina, 

manutenção das tradições e controle, são (re)afirmados de maneira explícita e inconteste. Vale 

considerar, ainda, como as formaturas têm a capacidade de reafirmar as relações de poder 

entre superiores e subordinados e de que forma a obediência e a submissão destes reforça e 

legitima a hierarquia, pois o poder não é um objeto, um algo que se possui, mas algo que se 

faz, como define Foucault (2013, p. 29) ao afirmar que  

 

o estudo desta microfísica supõe que o poder nela exercido não seja 

concebido como propriedade, mas como uma estratégia, que seus efeitos de 

dominação não sejam atribuídos a uma apropriação, mas a disposições, a 

manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos; que se desvende nele antes 

uma rede de relações sempre tensas, sempre em atividade, que um privilégio 

que se pudesse deter; que seja dado como modelo antes a batalha perpétua 

que o contrato que faz uma cessão ou a conquista que se apodera de um 

domínio. Temos em suma que admitir que esse poder se exerce mais que se 

possui, que não é o “privilégio” adquirido ou conservado da classe 

dominante, mas o efeito de conjunto de suas posições estratégicas – efeito 

manifestado e às vezes reconduzido pela posição dos que são dominados.  

 

A imagem que melhor serviria para simbolizá-lo, portanto, não seria a dos ícones da 

realeza e status, mas da submissão do súdito. Dessa forma, ao situar cada indivíduo no 

espaço, o cerimonial militar evidencia o exercício de poder dos superiores sobre os 

subordinados em seus diversos níveis, em um acontecimento social possível por conta da 

concomitância do poder com suas condições de possibilidade (conhecimento da desigualdade 

e legitimidade).  

 

1.4.1.3 Atuações 

 

Conforme López (2004), as interações comunicativas estão marcadas culturalmente e 

sua eficácia pode estar condicionada à adequação às pautas de conduta pactuadas entre os 

integrantes de uma sociedade. Assim, qualquer militar sabe que, ao entrar em um ambiente, 

deve identificar o indivíduo mais antigo, pedir-lhe permissão para entrar, apresentar-se, 

declinando posto, nome e fração a que pertence. Somente então informa a razão de sua 

presença ali. Não é apenas uma questão de polidez, pois, caso deixe de assim proceder, sua 

falta não é considerada somente “falta de educação”, mas sim desrespeito pelo superior e 

descumprimento dos regulamentos militares. Também sabe que, ao caminhar com um 

superior hierárquico, deve ceder-lhe a direita e manter-se um passo atrás e que não deve tomar 
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a iniciativa de estender a mão ao superior. E que, embora tais usos sejam muitas vezes 

dispensados, o superior tem o direito (e a obrigação) de cobrar a sua realização. 

Neste momento, julgo pertinente examinar o que DaMatta (1997) chama de “profundo 

medo do ridículo e da palhaçada”. Segundo o autor, uma formação social pautada nas 

posições sociais e sanções negativas no caso de desconhecimento dos limites das posições 

sociais tende a provocar situações de desconforto, pois os equívocos de interpretação na 

atuação dos participantes interferem na comunicação que se pretende estabelecer. Ou seja, um 

dos desdobramentos do desconhecimento do significado de usos de gestos e regras vigentes 

em um determinado contexto é a produção de efeitos contrários à intenção do emissor. Assim, 

um civil que utilize a continência como forma de cumprimentar um militar poderá ter seu 

gesto interpretado como um desrespeito. Ainda que a intenção do emissor seja realizar um ato 

comum naquele contexto, os militares entendem que é um gesto que lhes pertence de forma 

exclusiva, sendo este encarado, portanto, não como uma homenagem, mas como uma 

zombaria. O medo do ridículo, muitas vezes, leva o civil a temer entrar no espaço por 

excelência do militar: o quartel, ou leva-o a ter uma atitude excessivamente contida, como se 

cada gesto ou fala sua pudesse ser, em princípio, um equívoco.  

Mas o que interessa, aqui, é a forma como o docente civil deve identificar esses 

procedimentos e como deve atuar. Não se espera que se submeta aos regulamentos militares, 

mas que compreenda a natureza dessas atuações e saiba utilizá-las no contexto da sala de aula. 

Assim, considero interessante examinar a importância que a educação (instrução) ocupa na 

rotina dos militares e de que forma o behaviorismo se destaca nesse cenário. Compreender 

como um jovem civil se torna um profissional preparado (adestrado) para matar permite 

compreender, pelo menos em parte, porque a educação militar valoriza tanto a formação de 

hábitos e a atuação que dela decorre, estendendo essa perspectiva ao ensino de LE e dando 

sobrevida, assim, ao método audiolingual.  

 

1.4.1.3.1 O ato de matar como atribuição profissional  

 

Inicialmente, é preciso considerar que todos os militares, antes de ingressarem nessa 

profissão, eram civis e tiveram de passar por uma adaptação que lhes permitiu integrar-se ao 

meio. Não obstante a obviedade desta afirmação é preciso ressaltá-la, pois permite nivelar as 

condições iniciais de contato com esse contexto, tanto dos professores quanto dos aprendizes 

militares. A relação que se estabelece entre o indivíduo e o meio em que está inserido 
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contribui de forma determinante para a adoção e o desenvolvimento de comportamentos 

considerados válidos naquele contexto. Isso nos remete ao exame do aspecto mais 

significativo do contexto e que afeta todos os seus desdobramentos: a profissão militar. 

Lannes (GROSSMAN, 2007, p. 5), em introdução que faz a uma obra que trata do ato 

de matar e dos conflitos internos e externos provocados nos militares
42

, sintetiza, de forma 

precisa, a finalidade da profissão militar: 

 

A frase [relutamos em admitir o fato, mas a verdade é que, 

fundamentalmente, o negócio da guerra é matar!], pronunciada pelo chefe 

dos historiadores militares dos Estados Unidos nos teatros da Europa e do 

Pacífico, na Segunda Guerra Mundial, expressa singela e frequentemente 

esquecida verdade. Como corolário, poderíamos afirmar que “o negócio dos 

exércitos é matar” ou de forma ainda mais precisa, “o negócio dos 

combatentes é matar”! (Grifos no original) 

 

É compreensível que, no afã de subjugar o inimigo, derrotando-o, os integrantes de 

exércitos se vejam na iminência de tirar vidas humanas. Cabe ressaltar, no entanto, que isso 

não é um objetivo esperado ou prazeroso. Grossman (2007) defende que somente quando se 

esgotam outras opções (fugir, submeter-se ou encenar) é que o combatente luta, aceitando, 

dessa forma, a possibilidade de matar. O mesmo autor sustenta, ainda, que somente “sob 

coerção, os homens matam – [pois] os homens farão quase tudo, se souberem o que deles se 

espera e estiverem sob forte pressão social para assim procederem” (GROSSMAN, 2007, p. 

75).  

Se o ato de matar é algo tão avesso à natureza humana, mas constitui o objetivo da 

profissão militar, como se convence alguém a fazê-lo e qual é a forma de levar uma pessoa a, 

contrariando sua natureza, estar apta a realizar esse ato de forma eficaz? O ensino é o 

instrumento utilizado para “transformar” jovens civis em militares. Convém, portanto, 

examinar o ensino militar sob dois prismas: um estrutural, que se relaciona aos objetivos 

funcionais e aos níveis de formação, e outro que se vincula à metodologia de ensino 

predominante. O primeiro aspecto é tratado mais adiante, em tópico específico, o segundo 

constitui o principal interesse neste momento, pois é a chave para compreender o 

desenvolvimento das habilidades relacionadas ao ato de matar. 
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 Refiro-me ao estudo conduzido por Grossman (2007), tenente-coronel do exército estadunidense e professor 

da Universidade Estadual de Arkansas, cujo escopo foi examinar o ato de matar e os conflitos internos e externos 

de ex-combatentes. O general-de-divisão (reserva) Ulisses Lisboa Perazzo Lannes, tradutor dessa obra, é 

membro do conselho editorial da Biblioteca do Exército [Brasileiro]. 
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Há que se considerar, como pressuposto válido, que tudo o que se relaciona ao ensino, 

no Exército, decorre de atos administrativos que atribuem ao sistema de ensino a legitimidade 

esperada. O órgão central que trata dessa área é o Departamento de Ensino e Cultura do 

Exército (DECEX), cuja função é, também, planejar e normatizar aquilo que, no Exército, se 

refira a ensino. Assim, tudo tende a ser normatizado e previsto antecipadamente e as 

atividades de ensino, ou “instruções”, como são chamadas no meio militar, apresentam 

reduzida ocorrência de improvisações. Dentre outras medidas previstas, existem os “planos de 

segurança das instruções”, com o objetivo de reduzir ao mínimo o risco de acidentes. Afinal, 

muitas instruções promovem o encontro de pessoas inexperientes (aprendizes), explosivos e 

armas em um mesmo espaço físico.  

Vale a pena destacar o aspecto normativo das instruções, pois isso nos permite 

caracterizar que a orientação metodológica é institucional e pode auxiliar o professor civil a 

compreender a formalidade e a rigidez como marcas da instrução militar. Na verdade, ao 

acompanhar a rotina de uma unidade militar, percebe-se que todas as atividades realizadas 

durante a semana constituem instruções, que têm por finalidade o “adestramento” dos 

soldados em tempo de paz. O termo, utilizado no meio civil para o desenvolvimento de 

hábitos em animais, é recorrente no ensino militar e remete diretamente ao behaviorismo de 

Skinner. Isso fica ainda mais claro quando se retoma Grossman (2007, p. 81): 

 

[o]s métodos de instrução responsáveis por elevar as taxas de abertura de 

15% para 90% são denominadas, por alguns dos veteranos por mim 

entrevistados, como “programação” ou “condicionamento” e, aparentemente, 

representam variantes do clássico e operacional condicionamento (a lá cão 

de Pavlov e ratos de Skinner). 

 

A fim de frisar a validade e a atualidade, para os militares, dos procedimentos 

metodológicos associados ao behaviorismo e à formação de hábitos, o mesmo autor (idem, p. 

235) a contrasta com aquela empregada na instrução de tiro, em meados do século passado.  

 

Na época da Segunda Guerra Mundial, a instrução de tiro era conduzida em 

um estande coberto de grama, com o soldado atirando em alvos situados a 

distâncias conhecidas. Ao final de uma série de tiros, verificava-se o alvo e o 

instruindo [soldado-aprendiz] era informado do resultado. Os modernos 

processos de instrução fazem uso, fundamentalmente, das técnicas de 

condicionamento operacional de B. F. Skinner para formar o atirador. [...] O 

combatente fica em uma toca, inteiramente equipado, enquanto alvos em 

forma de pessoas surgem por breves instantes à sua frente: são os estímulos 

que desencadeiam o reflexo de tiro. Se o alvo é atingido, ele cai 
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instantaneamente, o que assegura imediata realimentação [reforço] para o 

instruindo. 

 

O que examinei até aqui permite inferir que o desenvolvimento de reflexos, baseado no 

behaviorismo, é a forma adotada para levar um militar a realizar, quase por impulso, ações 

que seria incapaz de levar a cabo de forma consciente. O que chama a atenção, no entanto, é 

que essa percepção da validade da formação de hábitos se estende a outras áreas em que não 

seria adequada, como se vê na análise da legislação de ensino de línguas estrangeiras que era 

adotada, até bem recentemente, pelo Exército (BRASIL, 1988). Esse documento orienta para 

o uso de diálogos situacionais contextualizados, que deveriam ser acompanhados de 

“exercícios de mecanização e fixação” para que “não se formem hábitos inadequados”
43

. 

Dessa forma, pode-se identificar um modelo influenciado pelo behaviorismo, que se baseia 

numa concepção de ensino em que o estímulo-resposta seria o paradigma para a aquisição de 

qualquer conhecimento, sendo toda aprendizagem resultado da formação de hábitos, inclusive 

na língua materna (LM) e na LE, como explica Baralo (1999).  

Ainda com relação ao ensino de LEs, é preciso levar em conta, ainda, o perfil cartesiano 

dos militares brasileiros e a vinculação histórica de seu sistema de ensino ao positivismo, o 

que favoreceu a permanência do método audiolingual, marcadamente behaviorista. Como se 

vê, é possível relacionar o ato de matar, inerente à profissão militar, à instrução militar, como 

forma de adquirir comportamentos e a tendência da extensão de aspectos metodológicos a 

outros campos didáticos, como o ensino de LEs. A submissão e a obediência a preceitos e a 

ordens no contexto militar estão relacionadas a aspectos considerados fundamentais na 

organização dos militares: a hierarquia e a disciplina, vistas anteriormente. 

A compreensão do aspecto behaviorista na educação militar permite compreender 

porque os militares parecem comportar-se de forma tão pouco espontânea e porque, muitas 

vezes, parecem agir sem pensar. Aceitar a ideia de que atrás daquele homem fardado portando 

um fuzil, com cara pintada e mostrando os dentes, pode existir uma pessoa comum disposta a 

aprender, passa por compreender como ele se transformou em militar. Para isso, é preciso 

examinar a essência da educação militar.  

                                                 
43

 Para detalhes, ver Portaria nº 36 do Departamento de Ensino e Pesquisa, de 31 de agosto de 1988, constante do 

Anexo A. 
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Na sequência, examino aspectos mais subjetivos da cultura militar e de que forma isso 

pode afetar o ensino de LE no contexto da caserna
44

 e, consequentemente, a atuação do 

professor. 

 

1.4.1.4 Crenças e Pressuposições 

 

Segundo López (2004, p. 522), as pressuposições que atuam na mente dos falantes de 

uma língua são um componente sociocultural ainda mais opaco que os demais. Estão 

intimamente ligadas aos atos linguísticos, pois constituem pautas inconscientes que 

determinam aquilo que é esperado de um falante. No caso dos militares, essas pressuposições 

se relacionam à sua própria identidade, na forma como se percebem, como se relacionam 

entre si e com os civis. Para compreender esse aspecto inteiramente, talvez fosse necessária 

uma longa análise do perfil psicológico dos militares e de sua atuação no plano histórico e 

político. Não tenho a pretensão de desenvolver essa análise no espaço tão exíguo que essa 

investigação oferece, mas, valendo-me da pertinente análise apresentada por DaMatta (1997), 

examino alguns aspectos relacionados à identidade como forma de compreender a distância 

(real ou imaginária) que separa militares de civis. Entendo que isso pode ser de alguma 

utilidade para o docente civil que venha a atuar no complexo emaranhado de percepções 

individuais e coletivas que a caserna comporta. 

 

1.4.1.4.1 Os militares são indivíduos ou pessoas? 

 

Neste estudo, entendo que é preciso verificar em que medida civis e militares 

pertencem a realidades distintas e como isso poderia afetar as relações entre os integrantes dos 

dois grupos. À primeira vista, considerando-os como cidadãos brasileiros, ambos possuem 

uma identidade comum. Apesar de fazerem parte da sociedade civil, espaço em que vivem 

suas vidas “extraprofissionais”, criam seus filhos, etc., os militares se reconhecem como parte 

de um grupo profissional específico, até mais do que seriam os funcionários de uma empresa 

qualquer ou de um órgão público. É preciso lembrar que os militares possuem, inclusive, uma 

identidade própria, tanto no sentido denotativo (possuem uma carteira de identidade militar, 
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 Caserna significa, originalmente, o alojamento dos soldados em um quartel. Por extensão, é utilizado para 

fazer referência ao ambiente militar. 
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diferente da civil), quanto no sentido conotativo (sua identidade como pessoas está associada 

ao fato de pertencerem ao EB).  

No ensaio “Sabe com quem está falando?”, DaMatta (1997, p. 187-248) apresenta uma 

interessante análise da oposição entre a identidade do brasileiro como pessoa ou indivíduo no 

âmbito sociocultural. Segundo este antropólogo, o conceito de indivíduo estaria ligado a uma 

percepção individualizada, baseada na submissão a um sistema universalizante, enquanto o de 

pessoa estaria relacionado a uma estrutura tradicional e hierarquizada. Ou seja, “no sistema 

brasileiro, é básica a distinção entre indivíduo e a pessoa como duas formas de conceber o 

universo social e de nele agir” (idem, p. 218). Entendo que seria preciso definir que 

identidade o grupo social militar assume, a identidade que o professor civil toma para si e se 

poderia haver conflitos nas relações entre os integrantes dos dois grupos. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que este antropólogo apresenta, em sua análise, duas 

espécies de comunidades, cuja organização se baseia nos papéis que seus integrantes 

desempenham ou nas relações dentro (e fora) desses grupos: os grupos formados por pessoas, 

fundados nas relações familiares e que têm na tribo uma de suas expressões mais 

características. Esses grupos são fortemente hierarquizados e o valor de cada integrante está 

vinculado às suas relações com quem detém o poder. Os direitos e deveres da cada um 

decorrem, por sua vez, de quem é a pessoa dentro do grupo. Na família, o pai e o filho têm 

direitos e deveres distintos, na tribo, o caçador e o pajé têm papéis e poderes distintos. Mas se 

o caçador for filho do cacique, o tratamento que recebe e o poder que tem dentro da tribo pode 

mudar completamente, auferindo ao mero caçador um papel de destaque e direitos 

complementares. Nos grupos formados por indivíduos, no entanto, de cunho universalizante e 

tendente ao igualitarismo, parte-se da premissa de que todo integrante é um indivíduo e possui 

os mesmo direitos e deveres, que decorrem de sua natureza como parte anônima de um grupo.  

Segundo DaMatta (1997), há sociedades que tendem a inibir (ou minimizar) os efeitos 

da atuação de pessoas, privilegiando, de certa forma, o indivíduo e a generalização igualitária. 

Outras sociedades, no entanto, excluem o indivíduo, dando margem a comportamentos 

regulados pelas relações pessoais. No Brasil, temos as duas situações, que se entrelaçam de 

formas diversas. Se a lei é para todos em sua concepção geral (todos são iguais perante a lei, 

indistintamente), no momento de sua aplicação as distinções baseadas nas relações pessoais 

tomam vulto e, assim, a lei ou regra pode deixar de ter validade para aquela situação e para 

aquela pessoa. É o caso de um cidadão pego em flagrante delito por um agente do poder 
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executivo (guarda de trânsito, por exemplo), mas que evoca sua condição de pessoa e suas 

relações para furtar-se à penalidade, evocando o "sabe com quem está falando?". 

Da mesma forma isso ocorre no Exército. Trata-se de uma instituição em que os 

direitos e deveres são condicionados à lei, o que poderia levar a considerá-los como 

integrantes de uma comunidade constituída por indivíduos, em que a pessoalidade é apagada. 

Mas é aí mesmo que ocorre o equívoco, pois, ao mesmo tempo em que os níveis são 

funcionais e estão ligados ao desempenho dos deveres profissionais, conforme prevê a 

hierarquia militar, o cargo (oficial, sargento, coronel, etc.) é evocado como forma de lembrar 

a autoridade pressuposta e garantir direitos para a pessoa. De forma diversa ocorre quando as 

peculiaridades pessoais (potencialidades, limitações, gostos e preferências) são ignoradas em 

nome de uma percepção de que a função define quem é quem. Isso se mostra de forma 

ostensiva, quando se vê o pseudopragmatismo nos critérios adotados para a promoção e a 

consequente ocupação de postos de trabalho. Na escala hierárquica, que começa no soldado e 

termina no general, há uma divisão entre praças (soldado, cabo, sargento e subtenente) e 

oficiais (tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel e general). A sequência dos postos 

dos oficiais começa onde acaba o último posto das praças. Assim, um subtenente, mesmo com 

mais de vinte anos de Exército, será sempre subordinado e inferior, segundo a hierarquia 

militar, ao mais jovem dos tenentes, que tem, em média, 25 anos de idade. Parte-se da 

premissa que os oriundos das escolas de formação de oficiais pertencem a uma casta e que 

isso deve ser mantido ad eternum.  

Vemos que a formação na AMAN garante a todos os seus egressos a promoção até, no 

mínimo, o posto de capitão. A realização da EsAO garante a promoção desses mesmos 

militares até o posto de coronel e esses profissionais ocuparão funções segundo seu posto, 

independentemente da competência pessoal. Assim, se um determinado oficial cursa a 

Academia Militar das Agulhas Negras e, dez anos depois, cursa a EsAO, chegará a coronel, 

mesmo que apresente deficiências como, por exemplo, uma evidente incapacidade de se 

comunicar em línguas estrangeiras. Ao ter sua competência questionada, imediatamente dirá 

"Sabe com quem está falando? Sou um coronel!". Dessa forma, também se pode dizer que há 

uma tendência ao que chamo de "hierarquização das competências" (principalmente a cultural 

e intelectual). Muitas vezes, se aceita pacificamente o mito de que os soldados e sargentos, 

por integrarem a camada inferior da pirâmide hierárquica, são necessariamente menos 

inteligentes ou menos cultos que os oficiais, e que os oficiais, pela mesma lógica, pertencem a 

uma elite intelectual, cultural e socioeconômica. É importante frisar o papel que a disciplina 
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tem nesse sistema, pois, como ensina Foucault (2013, p. 170), “a disciplina faz funcionar um 

poder relacional que se autossustenta por seus próprios mecanismos”. 

Se a ocupação de postos nas duas castas militares vinculava-se, até o final do século 

XIX, à origem social, a reorganização social ocorrida a partir da década de 1930, com a 

fragmentação do poder das elites tradicionais no Brasil, após o início do Estado Novo, 

começou a reduzir a distância entre a cúpula militar e sua base. Isso se intensifica com o 

passar das décadas, chegando ao ponto em que temos oficiais e sargentos com a mesmíssima 

origem socioeconômica e cultural, quando não se tem, por vezes, a inversão dessa lógica e o 

surgimento dos "sargentos letrados" e dos "oficias intelectualmente limitados". É preciso 

observar que isso não reduz a distância entre oficiais e praças, uma vez que, como observa 

DaMatta (1997, p. 198): 

 

Na medida em que as marcas de posição e hierarquização tradicional [...] se 

dissolvem, incrementa-se imediatamente o uso da expressão separadora de 

posições sociais para que o igualitarismo formal e legal, mas evidentemente 

cambaleante na prática social, possa ficar submetido a outras formas de 

hierarquização social. 

 

Tem-se observado, no Exército, a insistência no uso dos títulos (postos e graduações) 

na marcação de uma distância social que nem sempre é evidente, em razão da proximidade da 

origem socioeconômica e cultural. É o que o antropólogo carioca chama de “ritual de reforço 

em situações de intolerável igualdade” e que pode ser observado no contexto militar, nas 

ocasiões em que um superior hierárquico sente-se desconfortável com a proximidade (social, 

cultural, intelectual, etc.) de um subordinado e “relembra” a este a “distância” que os separa. 

Retomando a proposta de DaMatta (1997), passo a discutir a forma como o professor 

civil se vê (como pessoa, possivelmente) e a forma como os militares do Exército, não 

dispondo dos sinais evidentes dados pelos seu sistema hierárquico, classificam ou veem esse 

professor civil. Penso que, de imediato, ele seria enquadrado como indivíduo, ou seja, é um 

anônimo que não se sabe exatamente como classificar, um "estranho". Como a mentalidade 

hierarquizante é profundamente arraigada, em algum momento os militares tentariam fazer 

uma "equiparação", a fim de classificá-lo e entender como estabelecer relações com esse 

professor. Pode ser que seja essa a origem dos choques (inter/intra)culturais nas relações entre 

militares e professores civis.  

Considero válida a premissa de que o professor, sendo oriundo de uma realidade 

predominantemente igualitária, é um indivíduo, e que, ao penetrar no ambiente militar, 
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encontra pessoas, no sentido que DaMatta (1997) atribui aos termos. Assim, as pessoas 

seriam os militares, que, pertencentes a um grupo tradicional e hierarquizado, com regras 

próprias e cujo acesso é dado após um “ritual de nomeação”, que impõe marcas permanentes, 

como uma cicatriz. Nesse segmento social não há anonimato, todos se conhecem e os direitos 

e deveres decorrem da posição que cada um ocupa no grupo e que são conhecidas de todos. 

Isso reforça a percepção, para as “pessoas militares”, de que o professor é um indivíduo, um 

elemento externo que não pertence a esse grupo. É um indivíduo a quem não se pode atribuir 

uma “personalidade” facilmente classificável e identificável. E como se deve agir com um 

indivíduo? 

Inicialmente, é preciso considerar que o meio militar, fundado no princípio da 

hierarquia, possui regras de "polidez" que marcam as relações entre os diferentes postos 

militares (mesmo horizontalmente, entre aqueles que seriam "iguais"), estabelecendo um 

complexo emaranhado de regras de etiqueta. Observe-se, a seguir, o que ensina Tocqueville 

(1969, citado por DAMATTA, 1997, p. 138):  

 

[n]as comunidades aristocráticas [...] todos conhecem ou pensam conhecer 

exatamente as marcas de respeito ou atenção que devem demonstrar. [...] 

Assim, as regras de polidez formam um complexo sistema de legislação, 

difícil de ser dominado perfeitamente, mas do qual é perigoso para qualquer 

um desviar-se; por isso, os homens estão constantemente expostos a infringir 

ou receber, involuntariamente, afrontas amargas. 
 

 É preciso retomar a relação necessária que se estabelece entre adequação 

sociolinguística e a competência pragmática, assim como os desdobramentos que os aspectos 

culturais produzem no ensino de LE. Para isso, recupero a definição de adequação 

apresentada por López (2004, p. 513), para quem “[o] falante, além do uso formalmente 

correto da língua, sabe como utilizar os recursos e convenções que essa mesma língua lhe 

proporciona para se guiar adequadamente em todas as situações com as quais se defronta”
45

. 

Ou seja, saber “como” e “quando” utilizar a língua resulta na adequação desta ao 

contexto sociocultural e concorre para a competência comunicativa. Além disso, a adequação 

da língua aos diversos contextos de uso, pautados socioculturalmente, complementa a 

competência gramatical, como afirma Hymes ([1971]/1995, p. 35), para quem “existem regras 

de uso sem as quais as regras de gramática são inúteis”. Cabe lembrar que a definição dos 

                                                 
45

 “[e]l hablante, más allá del uso formalmente correcto de la lengua, sabe cómo utilizar los recursos y 

convenciones que esa misma lengua le proporciona para manejarse adecuadamente en todas las situaciones de 

uso que se le presentan.” 



70 

 

contextos de interação cultural exerce grande impacto nos cenários de intercâmbios 

comunicativos e contribui para o desenvolvimento da competência pragmática, segundo o 

MCER (ESPAÑA, 2002, p. 14). Assim, é possível estabelecer uma relação entre a adequação 

sociolinguística e a competência pragmática. 

O (re)conhecimento do contexto, assim como a identificação das representações que 

fazem os atores envolvidos (professores civis e alunos militares), contribui de forma 

determinante para as atuações, de que já tratei. Constitui, portanto, aspecto que deve ser 

examinado pelo docente que venha a atuar no contexto de ensino-aprendizagem para os 

militares. Caso eu considere válida essa premissa, aplicando-a aos militares, cabe perguntar: 

do ponto de vista dos professores civis, como esse aspecto foi percebido (evidenciado) e de 

que forma o civil se insere nessas regras. 

 

1.4.1.5 Interação comunicativa 

 

A interação comunicativa seria, conforme López (2004, p. 524), a máxima expressão 

das relações entre os elementos do componente sociocultural, sendo, portanto, o ato de fala 

concreto e efetivo, ou seja, aquele cuja intenção coincide com a interpretação que o 

destinatário lhe atribui e que se concretiza de forma plena. 

É preciso recordar, mais uma vez, que o objetivo desta pesquisa é identificar aspectos 

culturais que se relacionem à maneira como as interações comunicativas ocorrem no contexto 

militar, como forma de orientar a adequação da atuação do docente nesse ambiente. Assim, 

entendo que o conhecimento da terminologia militar nos pares linguísticos em que atua não é 

suficiente para que o professor de LE tenha sucesso em sua empreitada. A interação 

comunicativa no contexto militar deve levar em conta as informações a respeito da cultura 

desse segmento social, as pautas de conduta, o que é permitido fazer e o que não é, o que é 

desejável dizer e o que não se deve dizer.  

Os aspectos da rotina militar que apresentei até agora permitem vislumbrar 

características da cultura militar, como a possibilidade de ter de matar (e o condicionamento 

que isso impõe), a subordinação à hierarquia e à disciplina e a adoção de gestos, símbolos e 

rituais próprios. O conhecimento desse contexto, por parte do docente civil, pode facilitar sua 

atuação adequada e sua integração àquela comunidade/sociedade. Como afirma Laraia (2007, 

p. 82), 
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[...] deve existir um mínimo de participação do indivíduo na pauta de 

conhecimento da cultura a fim de permitir a sua articulação com os demais 

membros da sociedade. Todos necessitam saber como agir em determinadas 

situações e, também, como prever o comportamento dos outros. 

 

Na perspectiva da adequação do indivíduo ao contexto em que atua, cresce em 

importância, por parte dos professores civis, o (re)conhecimento das pautas de conduta 

socioculturais dos militares, como explica López (2004, p. 513): 

 

[o] componente sociocultural é onde se concentram todos os elementos que 

regem a adequação: é o conjunto de informações, crenças e saberes, objetos 

e posições desses objetos, modo de classificação, pressuposições, 

conhecimentos e atuações (rituais, rotinas, etc.), socialmente pautados que 

confluirão em qualquer atuação comunicativa e que farão com que essa seja 

adequada ou premeditadamente inadequada.
46

 

 

Nesse contexto, fica claro que a interação com o falante de outra língua vai além da 

mera troca linguística, tradicionalmente entendida como domínio apenas de aspectos 

gramaticais. Nesse sentido, é preciso que o professor civil tenha especial atenção e desenvolva 

ainda mais a competência sociocultural, como definida por Rodríguez (2005, p. 23), para 

quem esta é o conjunto de “[...] regras sociolinguísticas e culturais cujo conhecimento por 

parte do falante faz com que suas contribuições sejam apropriadas ao contexto”
47

. 

Na sequência, portanto, examino, mais detidamente, porque entendo ser necessária a 

adequação do docente à cultura específica do contexto de trabalho e de que forma a relação 

com a identidade e a cultura do outro pode ser avaliada. 

 

 

                                                 
46 “El componente sociocultural es donde se concentran todos los elementos que rigen la adecuación: es el 

conjunto de informaciones, creencias y saberes, objetos y posiciones de esos objetos, modo de clasificación, 

presuposiciones, conocimientos y actuaciones (rituales, rutinas, etc.), socialmente pautados que confluirán en 

cualquier actuación comunicativa y que harán que ésta sea adecuada o premeditadamente inadecuada.” 
47

 “[...] reglas sociolingüísticas yculturales cuyoconocimiento por parte del hablante hace que sus contribuciones 

sean apropiadas al contexto.” 
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1.5 A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO DOCENTE A UMA CULTURA 

ESPECÍFICA  

 

 

Até o presente momento caracterizei os militares como uma cultura e destaquei a 

importância do (re)conhecimento das pautas de conduta como forma de franquear o acesso 

dos docentes civis a esse contexto. Mas como seria possível examinar a distância entre esses 

dois mundos?  

Tratar de relações entre culturas implica examinar, necessariamente, os conceitos de 

multiculturalismo e interculturalidade. Recorrentes em discursos que tratam do 

desenvolvimento de condições harmônicas de encontro e convívio entre sujeitos ou grupos 

vinculados a expressões culturais diferentes, como se vê nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 2002), por exemplo, ambos os termos 

sugerem encerrar a mesma ideia. A aparente sinonímia dos termos, porém, é desfeita ao 

compreender o alcance político daquilo que se pretende com um ou outro. 

Segundo Palanca (2000, p. 123), o multiculturalismo enfatiza a importância do 

pertencimento cultural e da necessidade de que o Estado busque preservar e estimular os 

vínculos entre a pluralidade de indivíduos e os grupos culturais. A principal crítica que se 

poderia fazer ao multiculturalismo tem a ver com a adoção da tolerância como panaceia para 

as relações multiculturais. Por não exigir um envolvimento ativo com o “outro”, esse conceito 

reforçaria o sentimento de superioridade de quem fala de um autodesignado lugar de 

universalidade, como ensinam Santos e Nunes (2003, p. 31). Além disso, esses autores 

referem-se ao multiculturalismo como descritivo e apolítico, suprimindo o problema das 

relações de poder, da exploração, das desigualdades e das exclusões.  

Entendo que a construção de relações entre culturas diferentes não pode se limitar 

apenas ao apelo à tolerância e ao respeito para com a diversidade. É preciso problematizar a 

identidade e a diferença como uma questão de produção [cultural], o que implica “tratar as 

relações entre as diferentes culturas não como uma questão de consenso, de diálogo ou 

comunicação, mas como uma questão que envolve, fundamentalmente, relações de poder”, 

como sustenta Silva (2012, p. 96). Essa percepção nos remete ao conceito de 

interculturalidade, que, segundo Candau (2005), tenta promover relações dialógicas e 

igualitárias entre pessoas e grupos que pertencem a universos culturais diferentes, trabalhando 

os conflitos inerentes a esta realidade. Não ignora, portanto, as relações de poder presentes 
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nas relações sociais e interpessoais e, ao reconhecer e assumir os conflitos, procura as 

estratégias mais adequadas para enfrentá-los. 

Se vê, mais uma vez, a íntima relação que se pode estabelecer entre o desenvolvimento 

da competência sociocultural ou, ainda além, a capacidade de construir relações com 

integrantes de outras culturas e o ensino-aprendizagem de uma LE segundo os preceitos da 

abordagem comunicativa. Mas em que medida esses docentes podem ser reconhecidos como 

“comunicativos”? Almeida Filho (2010, p. 42) aponta alguns comportamentos que podem 

auxiliar o professor em uma desejável autoavaliação de sua atuação, de acordo com os 

parâmetros metodológicos comunicativos, dos quais destaco aqueles que julgo mais 

pertinentes a este contexto: 

 

4.1 a significação e relevância das mensagens contidas nos textos, diálogos e 

exercícios para a prática de língua que o aluno reconhece como experiência 

válida de formação e crescimento intelectual; 

[...] 

4.3 a tolerância esclarecida sobre o papel de apoio da língua materna na 

aprendizagem de outra língua, incluindo os erros que agora se reconhecem 

mais como sinais de crescimento da capacidade de uso da língua; 

[...] 

4.6 a representação de temas e conflitos do universo dos alunos na forma de 

problematização e ação dialógica; 

[...] 

4.8 a avaliação de rendimento e proficiência de funções comunicativas e 

elementos do discurso dentro de eventos de fala/escrita que o aluno controle 

na forma de descrição de desempenho comunicativo do que pode fazer, ao 

invés de meras notas numéricas. 

 

Diante dessas considerações, não haverá dificuldade em perceber a relação possível 

entre abordagem comunicativa, adequação sociolinguística e desenvolvimento da 

competência pragmática. Nesse sentido, cabe destacar a relação que se estabelece entre o 

ensino de línguas para fins específicos e a cultura, como afirma Beltrán (2005, p. 1115): 

 

[...] deve se ter em conta que a interação vai se produzir em um contexto 

internacional, o que implica um conhecimento das diferenças culturais com 

relação a saber ser, saber estar e saber fazer, ou seja, os usos e costumes que 

vigoram nos países em que se vai produzir a comunicação profissional, 

normas que estão estreitamente relacionadas com a cultura e a sociedade e, 

da mesma forma, com a cultura empresarial.
48

 

                                                 
48

 “[H]ay que tener en cuenta que la interacción se va a producir en un contexto internacional, lo que implica un 

conocimiento de las diferencias culturales en cuanto a saber ser, saber estar, y saber hacer, es decir, los usos y 

costumbres que rigen en los países en los que se va a producir la comunicación profesional, normas que están 

estrechamente relacionadas con la cultura de la sociedad y, asimismo, con la cultura empresarial. 
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Com o objetivo de oferecer ferramentas que permitam ao docente realizar uma 

autoavaliação e obter um diagnóstico de sua capacidade de interagir nesse novo contexto, 

examino duas propostas teóricas relacionadas ao desenvolvimento dessa percepção, como 

apresento a seguir. 

 

 

1.5.1 O choque intracultural 

 

Não é rara a tendência de relacionar cultura a espaço físico ou nação, como foi visto 

anteriormente. Segundo essa perspectiva, o docente de LE tende a desenvolver uma postura 

intercultural apenas em relação àquelas culturas alienígenas, deixando, assim, de observar a 

riqueza das variedades em sua própria cultura. Uma cultura, portanto, não é homogênea e 

plana. Ao contrário, é fragmentada e multifacetada, comportando as diversas manifestações 

individuais e as dos diversos agrupamentos sociais, como destaca López (2004, p. 518):  

 

[...] da mesma forma que cada falante não possui toda a língua, também não 

possuímos toda a cultura: apenas a representamos. Somos representantes de 

uma cultura, mas não podemos dizer que contemos toda a cultura. E em 

muitas ocasiões, inclusive, é difícil ver em cada indivíduo a réplica dessa 

cultura essencial, pois esta se encontra mesclada à sua versão particular da 

cultura. 

 

Assim, o estranhamento que sofremos quando encontramos indivíduos de nossa 

própria cultura que apresentam uma “dialetologia cultural” distinta da nossa, destruindo a 

percepção (superficial) de homogeneidade da cultura essencial, pode causar o que a autora 

chama de "choque intracultural", Ganha importância, portanto, o desenvolvimento de uma 

perspectiva que permita perceber além das distinções mais óbvias e compreender as 

diversidade que se relacionam ao próprio aluno, como destaca Mendes (2007, p. 119-120): 

 

No entanto, ao nos referirmos à cultura ou ensino da língua-cultura-alvo ou, 

ainda, à importância e necessidade da consideração da cultura na pedagogia 

de línguas, maternas ou estrangeiras, devemos esclarecer qual a perspectiva 

que estamos considerando, ou seja, de que cultura estamos falando? Ou 

culturas? Quais são os envolvidos nessa relação língua/cultura ou 

línguas/culturas? A partir de que lado estamos olhando? Essa preocupação é 

legítima à medida que, ao assumirmos uma postura pedagógica 

culturalmente sensível aos sujeitos participantes do processo de 

aprendizagem, devemos ter em conta que esta deve ser sempre uma relação 
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dialética, construída em duas vias: da língua cultura-alvo em direção à 

língua/cultura do aprendiz e da língua/cultura do aprendiz em direção à 

língua cultura-alvo. Por esse motivo, uma pedagogia de valorização da 

cultura deve ter como base essa relação – que mais do que cultural, ou além 

de cultural, é intercultural ou “entrecultural”.  

 

Neste estudo, aplico ao choque intracultural o mesmo tratamento que alguns autores 

empregam ao choque intercultural, por entender que a distância entre o que é “nossa cultura” 

e a “do outro” é plenamente aplicável em ambos os casos, como apresento a seguir.  

Na interação com integrantes de grupos sociais diversos (diferentes daqueles que 

podem ser tomados como “padrão”), pode ocorrer uma série de problemas, entre os quais vale 

citar o choque cultural. Descrito quase como uma patologia por Oberg ([1960]/2013), citado 

por CASAL, 2003, p. 7-8), esse conceito comporta diversos sintomas relacionados à 

ansiedade causada, em encontros interculturais, pela perda dos sinais conhecidos e utilizados 

como orientação nas interações realizadas nesse contexto ordinário. Trata-se de gestos 

expressivos, palavras ou signos que, adequadamente empregados, validam a comunicação. É 

preciso lembrar que esses sinais são adquiridos, normalmente, no processo de socialização e 

integram, portanto, a cultura a que se pertence. Seis são os sintomas identificados por este 

antropólogo finlandês: tensão, decorrente do esforço para se fazer entender; clima de rechaço, 

provocado pelo receio de não ser aceito; desorientação, vinculada ao fracasso das expectativas 

de papéis, valores e costumes; sensação de perda, traduzida pelo sentimento de afastamento 

das pessoas queridas, status profissional, etc.; sentimento de surpresa, representado pelas 

fortes emoções (sobretudo negativas) decorrentes das diferenças entre as expectativas e a 

realidade e, por fim, o sentimento de impotência, devido à dificuldade de agir de forma eficaz 

no encontro intercultural.  

Na sequência de seu artigo, Oberg ainda apresenta as quatro etapas do choque cultural: 

lua de mel, crise, recuperação e adaptação. A primeira etapa ocorre logo no início do encontro 

intercultural, quando as relações interpessoais são cordiais e superficiais. Sobre as diferenças, 

predomina a curiosidade por descobrir novidades. Quando as diferenças de comportamento 

mostram-se inadequadas para o contexto, caracteriza-se a etapa de crise e pode ocorrer a 

perda de autoestima. Na etapa de recuperação, a pessoa encontra formas para conduzir as 

novas situações e começa a superar as emoções e os sentimentos que marcaram a etapa 

anterior. Se conseguir atingir a etapa seguinte, de adaptação, o sujeito conseguirá atuar no 

novo contexto e desfrutar as experiências que vive. 
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1.5.2 Desenvolvimento da sensibilidade intercultural 

 

Cabe ao docente civil, atuando no meio militar, portanto, buscar desenvolver uma 

perspectiva intercultural e desenvolver a sensibilidade com relação às peculiaridades de 

percepções da realidade e sua interpretação, por meio de condutas pessoais ou sociais. Com 

relação ao desenvolvimento dessa perspectiva intercultural, Bennett (1986 e 1993, citado por 

CASAL, 2003, p. 21-24) sugere a adoção do Modelo de Desenvolvimento de Sensibilidade 

Intercultural
49

. Segundo esse autor, são seis as etapas que identificam a crescente 

sensibilidade em face das diferenças culturais, divididas em duas fases, cada qual dividida em 

três etapas com as características que se vê no quadro a seguir: 

 

QUADRO 1.1: Modelo de Desenvolvimento de Sensibilidade Intercultural. 

FASE ETAPA CARACTERÍSTICAS 

Etnocêntrica 

Negação Rechaço às diferenças culturais. Pouco contato com outras 

culturas. Ignorância. 

Defesa Contato reduzido com “os outros”, que parecem menos reais 

que os do próprio grupo. Tendência à polarização nas 

discussões sobre diferenças culturais. Uso de estereótipos. 

Minimização Premissa da semelhança básica entre todos os seres humanos. 

As outras culturas tendem a ser trivializadas ou romantizadas. 

Etnorrelativista 

Aceitação Compreensão do próprio contexto cultural e da existência de 

outros contextos. Respeito pelas diferenças de comportamento 

e valores. 

Adaptação Capacidade de modificar as bases de referência cultural. 

Exame do mundo a partir de outras culturas. 

Integração Ampliação da habilidade para perceber os fatos no contexto 

cultural e, a partir daí, incluir a própria definição de identidade. 
Fonte: Adaptado de Casal (2003). 

 

Além disso, os PCNEM, documento que apresenta “orientações educacionais que [...] 

buscam contribuir para a implementação das reformas educacionais definidas pela nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” (BRASIL, 1996), ao tratar da formação do 

professor de línguas estrangeiras, lista algumas competências envolvidas no trabalho 

pedagógico, dentre as quais destaco a seguinte:  

 

[...] o trabalho com língua estrangeira constitui excelente recurso para a 

aproximação dos alunos com culturas e modos diferentes de ver o mundo e 

nele estar, visando a combater estereótipos e preconceitos, propiciando o 

convívio solidário das diversidades. (BRASIL, 2013, p. 133) 

 

                                                 
49

Development Model of Intercultural Sensitivity (DMIS). 
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É preciso destacar, a partir disso, que o docente pode trabalhar, de maneira crítica, o 

conceito de cultura, desfazendo ideias relacionadas a preconceitos, discriminação, 

etnocentrismo e estereótipos. É necessário, portanto, que ele compreenda o que é cultura, 

quais seus desdobramentos e quais as relações possíveis entre as culturas (interculturalidade). 

Também deve identificar as representações e relações de poder que existem nesse contexto, 

de forma a construir diálogos entre a sua própria cultura e a dos alunos, e a partir daí, entre a 

“nossa cultura” (brasileiros) e a “cultura do outro” (usuários de línguas estrangeiras ou de 

outras variedades do português brasileiro), quaisquer que sejam os contextos de uso. É 

necessário levar em conta que, muitas vezes, a perspectiva de quem vem a ser o “outro” é 

direcionada exclusivamente ao falante nativo da língua estrangeira ou das variedades do 

português brasileiro e às suas culturas. Dessa forma, o docente nem sempre percebe, de 

imediato, a diversidade de manifestações culturais que existem em seu próprio país e cidade e 

que ensejam, também, o desenvolvimento de posturas interculturais ou intraculturais distintas.  

A pluralidade cultural comporta aspectos que ultrapassam as fronteiras, sejam elas 

reais ou imaginárias, como explica Charaudeau (1987, citado por DÍAZ, 2004, p. 835): 

 

[o] cultural não é uma realidade global, é uma realidade fragmentada, 

múltipla, plural, que depende de inúmeros fatores tais como o espaço 

geográfico, o estrato social, a idade, o sexo, as categorias sócio profissionais, 

etc. É preciso falar, portanto, das características culturais de um grupo social 

dado, de uma época dada e ver as coisas sob o ângulo da pluralidade.
.50

 

 

Ressalto a importância que o (re)conhecimento da identidade, como parte integrante 

da cultura, ocupa em nossa pesquisa. Segundo Silva (2012, p. 96), “não poderemos abordar o 

multiculturalismo em educação simplesmente como uma questão de tolerância e respeito para 

com a diversidade cultural”, o que nos remete à necessidade de tratar as relações entre 

culturas como uma questão que envolve relações de poder. Assim, é preciso discutir como a 

identidade e a diferença, como componentes da cultura, são representadas, ou seja: qual é a 

identidade dos militares e que papéis se autoatribuem, de que forma isso se liga à sua cultura e 

quais os desdobramentos desses fatores na sala de aula de LEs no contexto militar.  

Ao professor civil cabe, portanto, perceber os militares como portadores de uma 

cultura e identidade próprias, a fim de estabelecer com estes relações interculturais. Isso passa 

                                                 
50 “Lo cultural no es una realidad global, es una realidad fragmentada, múltiple, plural, que depende de 

numerosos factores tales como el lugar geográfico, el estrato social, la edad, el sexo, las categorías 

socioprofesionales, etc. Hay que hablar, pues de las características culturales de un grupo social dado, de una 

época dada, y ver las cosas bajo el ángulo de la pluralidad.” 
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por compreender como se desenvolve o processo de construção da identidade dos militares, a 

afirmação e fixação dessa identidade e as relações que tendem a estabelecer com os civis. 

 

 

1.5.3 A problematização das relações interculturais: a pedagogia como diferença 

 

Como afirmei anteriormente, as relações (inter/intra)culturais ocupam papel de destaque 

no ensino de LEs, atribuindo ao docente a responsabilidade de fomentar entre os alunos o 

desenvolvimento de uma postura crítica, para que estes possam repensar os preconceitos e a 

discriminação. Diante disso, se amplia a importância de estratégias pedagógicas que levem 

em conta a identidade e a diferença como questões de política, como proposto por Silva 

(2012, p. 99). Esse autor sustenta que estratégias pedagógicas que simplesmente admitam e 

reconheçam a diversidade são incapazes de questionar quais mecanismos fixam as pessoas em 

determinadas identidades culturais e as separam por meio da diferença cultural. Cabe 

examinar, nessa perspectiva, portanto, quais são as relações entre identidade e diferença, a 

forma como se fixam as identidades, as representações das identidades e sua performatividade 

no contexto da sala de aula dos militares. O objetivo final seria estimular os docentes (e os 

discentes envolvidos, por conseguinte) a questionar a estabilidade das identidades culturais e 

as relações de poder às quais podem estar associadas, como forma de concretizar, em nosso 

contexto, aquilo que Blanchot (1969, citado por SILVA, 2012, p. 101) afirmou sobre a fala e a 

palavra: 

 

[a]colher o outro como outro e o estrangeiro como estrangeiro; acolher 

outrem, pois, em sua irredutível diferença, em sua estrangeiridade infinita, 

uma estrangeiridade tal que apenas uma descontinuidade essencial pode 

conservar a afirmação que lhe é própria. 

 

Na sequência, apresento a perspectiva desse autor, que embasa a proposta da pedagogia 

como diferença. 

 

1.5.3.1 As relações entre identidade e diferença 

  

 A identidade de alguém é aquilo que a pessoa é, de maneira autorrefenciada, 

autocontida e autossuficiente. Segundo a mesma lógica, a diferença se afirma por “aquilo que 

alguém não é”, o que conduz à percepção da interdependência entre identidade e diferença. 
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Conforme a perspectiva de Silva (2012), identidade e diferença são conceitos inseparáveis, 

pois a identidade se afirma justamente pela oposição que faz a outra identidade, ou seja: só é 

possível afirmar uma identidade na medida em que esta se faz específica. Assim, a identidade 

tende a ser tomada como referência, uma vez que é o ponto original a partir do qual se define 

essa diferença. Considera-se o “outro” como militar na medida em que, por oposição, não se é 

militar. Conforme o mesmo autor, não é a identidade que gera a diferença, mas a diferença é 

que deveria ser tomada, em primeiro lugar, como o processo de diferenciação por meio do 

qual a identidade é produzida.  

 Cabe observar que, contrariamente à percepção popular, a identidade não é natural, no 

sentido de que não é algo que existe na natureza por sua própria força, mas que é resultado de 

uma criação social e cultural. Essa criação cultural se manifesta, sobretudo, por meio da 

linguagem, pois é necessário nomear a identidade. Como afirma Silva (2012, p. 77), “é apenas 

por meio de atos de fala que instituímos a identidade e a diferença como tais”. Considerados 

como signos, cujo valor depende da atribuição de valor e da relação que estabelece com 

outros signos, identidade e diferença são construídos em um processo dialógico, uma vez que 

“os signos só emergem, decididamente, do processo de interação entre uma consciência 

individual e uma outra” (BAKHTIN, 2010, p. 24), de forma que “os signos só podem aparecer 

em um terreno interindividual” (idem, p. 25).  

Outro aspecto relevante da identidade e da diferença tomadas como relação social é a 

sua utilização como manifestação de poder e sua capacidade de definir fronteiras, como 

assinala Silva (2012, p. 82): 

 

A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo 

dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso 

privilegiado aos bens sociais. [...] A identidade está sempre ligada a uma 

forte separação entre “nós” e “eles”. Essa demarcação de fronteiras, essa 

separação e distinção, supõe, ao mesmo tempo, afirmam e reafirma as 

relações de poder. [...] Os pronomes “nós” e “eles” não são, aqui, simples 

categorias gramaticais, mas evidentes indicadores de posições-de-sujeito 

fortemente marcadas por relações de poder. 

  

 Ainda que a classificação por meio da divisão entre “nós” e “eles” carregue o peso da 

oposição entre bons/maus, desenvolvidos/primitivos, aceitáveis/inaceitáveis, é preciso 

considerar que é um fato em uma sociedade que, naturalmente, não é constituída por 

agrupamentos simétricos. O que se deve considerar é que essa divisão parte da identidade e 

que é, na verdade, uma classificação hierárquica. Deter o privilégio de representar implica 
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poder atribuir valores aos diferentes grupos e pressupõe uma oposição binária em que um dos 

termos é, necessariamente, superior e privilegiado. Assim, masculino/feminino, branco/negro, 

heterossexual/homossexual, civil/militar são ordenações binárias em que o grupo que detém o 

poder de representar polariza os valores, opondo-os verticalmente. Surge aí um dos pontos 

fundamentais dessa discussão a respeito de identidade e diferença: “questionar a identidade e 

a diferença como relações de poder significa problematizar os binarismos em torno dos quais 

elas se organizam” (SILVA, 2012, p. 83).  

 

1.5.3.2 A fixação e a desestabilização das identidades 

 

 O processo de produção da identidade pode comportar dois movimentos distintos: a 

fixação ou a instabilidade das identidades. Nos dois movimentos pode-se observar o mesmo 

que acontece na linguagem, compreendida, então, como sistema de significação: embora a 

tendência predominante seja a fixação, a instabilidade inerente ao signo não permite que este 

se vincule definitivamente ao objeto concreto, conceito ou objeto abstrato cujo lugar ocupa. A 

esse propósito, Derrida (1990) se opõe à ilusão do signo como uma presença, o que significa 

dizer: a tendência de ver o signo como a presença do objeto ou do conceito a que se refere. A 

fixação é, portanto, uma tendência e uma impossibilidade. 

 Não obstante essa constatação, a tentativa de construir identidades nacionais, por 

exemplo, tem se apoiado muitas vezes nos “mitos fundadores”, como nota Silva (2012, p. 85): 

 

Juntamente com a língua, é central a construção de símbolos nacionais: 

hinos, bandeiras, brasões. Estre esses símbolos, destacam-se os chamados 

“mitos fundadores”. Fundamentalmente, um mito fundador remete a um 

momento crucial do passado em que algum gesto, algum acontecimento, em 

geral heroico, épico, monumental, em geral iniciado ou executado por 

alguma figura “providencial”, inaugurou as bases de uma suposta identidade 

nacional. 

 

 Esse recurso de fixação da identidade é exemplarmente naturalista (ou essencialista). 

Conforme essa concepção, as identidades deveriam ser entendidas como fatos da vida diante 

dos quais não se pode tomar posição. Os mitos fundadores estariam, assim, isentos de 

qualquer crítica ou investigação, razão pela qual devem ser, justamente, vistos com cautela e 

examinados com precisão. 

É curioso observar como o Exército é pleno de símbolos, heróis, hinos e atrelado a 

uma versão “oficial” da história que não admite contestações ou variantes. A identidade dos 
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militares, portanto, tende a ser fixa. É interessante, portanto, que o docente civil que venha a 

trabalhar em uma organização militar tenha presente essa tendência à fixação das identidades 

e compreenda em que medida isso se opõe à problematização e ao questionamento, como 

proposto por Silva (2012). Não se quer promover uma “revolução” ou rompimento de 

paradigmas cristalizados e caros aos militares, mas fornecer subsídios ao professor civil para 

identificar determinadas características do meio em que se aventura.   

 

1.5.3.3 As representações das identidades e sua performatividade 

 

As representações estão ligadas ao conceito de apreensão do real por meio de cadeias 

de significação. Representar, portanto, é dar significado a algo que se quer apreender. 

Segundo Silva (2012), esse conceito comporta duas dimensões: uma interna, mental e 

psicológica, que busca a representação na consciência, e a outra externa, constituída por meio 

de sistemas de signos. A segunda interessa mais a este estudo, por refletir uma forma de 

atribuição de sentido visível, exterior.  

Como construção cultural realizada por meio da linguagem, a identidade precisa ser 

nomeada, o que remete, mais uma vez, a Silva (2012, p. 91), que considera essa relação sob a 

ótica pós-estruturalista: 

 

[N]a perspectiva pós-estruturalista, o conceito de representação incorpora 

todas as características de indeterminação, ambiguidade e instabilidade 

atribuídas à linguagem. [...] Aqui, a representação não aloja a presença do 

“real” ou do significado. A representação não é um meio transparente de 

expressão de algum suposto referente. Em vez disso, a representação é, 

como qualquer sistema de significação, uma forma de atribuição de sentido. 

Como tal, a representação é um sistema linguístico e cultural: arbitrário, 

indeterminado e estreitamente ligado a relações de poder. 

 

Nesse diapasão, a representação se liga à identidade e à diferença, pois é por meio da 

representação que é possível nomear “o que é aquilo” ou “o que aquilo não é”. As relações de 

poder se evidenciam pelo poder que alguém tem de definir e determinar a identidade, daí a 

importância que se atribui à problematização da identidade e da diferença, como forma de 

questionar os sistemas que lhes dão suporte e sustentação. 

É interessante estender o exame das relações entre identidade, diferença e poder, assim 

como os processos discursivos que as produzem, para além das representações como 

descrição, ou seja, como aquilo que é. Convém examiná-la em seu potencial transformador, 
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no sentido de que a identidade atribuída, mesmo não sendo verdadeira, pode transformar e 

produzir efeitos. Nesse sentido, vale a pena retomar o conceito de performativo, como 

apresentado a seguir. 

 Ao longo de doze conferências, reunidas na obra intitulada How to do things with 

words (como fazer coisas com palavras), Austin (1970) estabelece a distinção entre 

enunciados que são meramente descrições de algo, para os quais emprega o termo 

“constativo” (AUSTIN, 1970, p. 39) e outros enunciados que não se enquadram em nenhuma 

categoria gramatical reconhecida como afirmação, não descrevem nem relatam, não 

constatam nada, não são verdadeiros ou falsos. São enunciados nos quais a enunciação é a 

execução de uma ação, mais que a descrição do ato de dizer algo. A esse tipo de enunciado 

ele dá o nome de “performativo”. A performatividade de um enunciado, portanto, reside na 

sua capacidade de realizar algo, de produzir efeito. Dessa forma, Silva (2012) sustenta que a 

identidade e a diferença, entendidas como atos de linguagem, tem esse caráter, como se vê a 

seguir: 

 

[a]o dizer algo sobre certas características identitárias de algum grupo 

cultural, achamos que estamos simplesmente descrevendo uma situação 

existente, um “fato” do mundo social. O que esquecemos é que aquilo que 

dizemos faz parte de uma rede mais ampla de atos linguísticos que, em seu 

conjunto, contribui para definir ou reforçar a identidade que supostamente 

apenas estamos descrevendo. (SILVA, 2012, p. 93) 

 

Dessa forma, quando se utiliza o termo “milico” para fazer referência a um militar, 

não se está apenas designando sua profissão, mas inserindo aquela pessoa em uma cadeia de 

significados mais amplo que pode contribuir para reforçar a negatividade atribuída ao fato de 

ser militar. Insere-se aquela pessoa, assim, em uma cadeia de significados que inclui, entre 

outros, os episódios ocorridos durante a ditadura militar. Mesmo que aquela pessoa não tenha 

pertencido às Forças Armadas naquele período, será facilmente associada a termos como 

truculência, excesso, tortura etc. Ou seja, a percepção negativa que aos militares se atribui 

constitui, muitas vezes, uma representação social (senso comum). 

Outro aspecto a que a questão da representação da identidade remete é a dramatização 

vinculada à revelação da identidade, como comentada por DaMatta (1997, p. 214): 

 

Essa dramatização está evidentemente correlacionada [...] a uma intolerância 

ao anonimato, que parece trivial em sociedades holísticas e hierarquizadas. 

[...] Freqüentemente, tal revelação ocorre com a apresentação da “carteira de 

identidade”, um documento que, no Brasil, tem uma importância 
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fundamental [...] A apresentação do documento apropriado, junto com o 

vociferado “sabe com quem está falando?”, faz com que a figura abstrata 

com quem se está interagindo passe a ser um ser humano completo, 

concreto, com poder e prestígio, beleza e graça, e sobretudo com relações, 

como gostamos de dizer, “lá em cima”. 

 

Do que aqui foi exposto, conjugando as características de grupos sociais que possuem 

características próprias, que se manifestam em usos e costumes específicos, destaquei a 

importância da abordagem intercultural como forma de estabelecer relações eficazes entre os 

professores civis e os alunos militares e seu contexto. A investigação e análise das marcas da 

cultura existente no meio militar, sobretudo aquelas que se relacionam a aspectos 

extralinguísticos, ou seja, vinculados à sociopragmática, pode permitir aos docentes 

compreender, de forma mais clara, como estabelecer relações não apenas com os soldados-

aprendizes, mas com a hierarquia em que estão inseridos. 

Na sequência, dou início ao segundo capítulo, em que apresento a metodologia de 

pesquisa, assim como os instrumentos utilizados na geração e coleta dos dados desta 

investigação. 



CAPÍTULO 2 

 

 

ORDEM DE OPERAÇÕES:  

DEFININDO CENÁRIO, ATORES, EVENTOS E PROCESSO 

 

 

O objetivo deste capítulo não se restringe a apresentar a metodologia selecionada para 

este estudo e justificar sua adequação a esta pesquisa. Por tratar-se de tema pouco explorado, 

senti a necessidade de enfatizar, inicialmente, o contexto e seus integrantes, ou seja, 

apresentar o ambiente militar e os militares. Esse exame permite compreender, inclusive, em 

que medida trata-se de uma cultura específica e responder, portanto, à primeira pergunta de 

pesquisa. Por oportuno, esclareço o significado do título deste capítulo: ordem de operações é 

o documento que contém as informações necessárias ao planejamento e à execução de uma 

operação militar, ou seja: quem fará o que, onde, com quem, quando e de que forma. Do 

mesmo modo, entendo que este primeiro capítulo deve conter os elementos essenciais à 

condução de nossa pesquisa, o que equivale a dizer: o cenário (contexto), os atores (os 

participantes), os eventos (as ações desenvolvidas pelos atores) e o processo (a evolução dos 

eventos realizados pelos atores no cenário). Na sequência, apresento os instrumentos de 

geração e coleta de dados, de forma a destacar sua validade e permitir adequada percepção da 

realidade do objeto de estudo. 

 

 

2.1 POR QUE SE TRATA DE UMA PESQUISA QUALITATIVA E DE UM ESTUDO DE 

CASO? 

 

 

Afirmar que este estudo é de base qualitativa equivale a dizer que os dados coletados 

ocorreram mediante observação rigorosa do pesquisador para a sua descrição, análise e 

interpretação, com a finalidade de entender a natureza do fenômeno social estudado e de seus 

participantes (SERRANO, 1998). Segundo Richardson (2011a, p. 90), a pesquisa qualitativa 

também “se caracteriza como a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de 
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medidas quantitativas de características ou comportamentos”, o que justificaria a primazia das 

convicções subjetivas das pessoas (entrevistadas) sobre o conhecimento teórico do 

investigador.  

Outro aspecto a destacar é o caráter teórico-prático desta pesquisa. Conforme Serrano 

(1998, p. 44), “a união entre o conhecimento e a ação constitui um dos eixos dos problemas 

epistemológicos” e está na gênese da aplicação do método científico às ciências sociais. 

Entende-se, portanto, que descrever de forma científica e detalhada situações, pessoas e 

comportamentos observáveis constitui o desafio da pesquisa qualitativa, ou seja, o método 

para atingir um determinado fim ou encontrar determinada resposta. Isso leva à necessidade 

de explicitar o que entendo por problema e sua relevância para a orientação de nossa pesquisa. 

Conforme afirma Serrano (1998, p. 181-184):  

 

Entende-se por [problema] uma necessidade sentida ou uma dificuldade 

encontrada na prática educativa que gostaríamos de melhorar. […] o 

importante é que o problema parta das necessidades sentidas e percebidas 

pelo grupo, que seja relevante para eles, que o assumam como próprio, 

estejam dispostos a resolvê-lo, tenham aplicabilidade em curto prazo e os 

resultados alcançados conduzam à mudança e à melhora.
51

 

 

Assim, o exame detalhado das experiências pessoais dos participantes, na busca pela 

identificação das características de um determinado ambiente e do comportamento dos 

sujeitos envolvidos ressalta a importância, nesta pesquisa, de aspectos subjetivos e justifica, 

portanto, a opção pela pesquisa qualitativa em detrimento da pesquisa quantitativa. 

O método de investigação utilizado nesta pesquisa é o estudo de caso, de cunho 

etnográfico, uma vez que a pesquisa tem por objetivo examinar aspectos culturais 

relacionados ao contexto militar, identificando estratégias relacionadas à 

(inter/intra)culturalidade e à metodologia de ensino adotadas por professores civis de LEs 

nesse ambiente de ensino. A escolha do estudo de caso como método de pesquisa parece-me 

particularmente adequado, pois, como afirma Serrano (1998, p. 81), “o objetivo básico do 

estudo de caso é compreender o significado de uma experiência”. Ainda, ele também se 

relaciona à investigação, que tem por objetivo examinar a(s) especificidade(s) de um 

determinado problema, como assinalam Lüdke e André (1986, p. 17), ao afirmarem que 

“quando queremos estudar algo singular, que tenha um valor em si mesmo, devemos escolher 

                                                 
51

 “[S]e entiende por [problema] una necesidad sentida o una dificultad encontrada en la práctica educativa que 

nos gustaría mejorar. […] lo importante es que el problema parta de las necesidades sentidas y percibidas por el 

grupo, que sea relevante para ellos, lo asuman como propio, estén dispuestos a resolverlo, tenga aplicabilidad a 

corto plazo y los resultados alcanzados conduzcan al cambio y a la mejora.” 
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o estudo de caso”. Além disso, Bell (2008, p. 18) afirma que o estudo de caso “permite ao 

pesquisador identificar um momento, que pode ser a introdução de uma nova maneira de 

trabalhar, [...] ou qualquer inovação [...] em uma instituição”. Embora a mesma autora aponte 

críticas a essa abordagem, em razão de um pretenso casuísmo, isolacionismo e restrição 

quanto à generalização, defendo sua validade, pois concordo com Telles (2002, p. 109), que 

afirma que “no estudo de caso o professor-pesquisador pode examinar dados [...] como uma 

forma de buscar indícios de padrões e tentar explicá-los”. Assim, acredito que a observação e 

a análise das experiências de professores de LE em ambiente militar permite identificar 

aspectos característicos decorrentes do contraste entre uma sala de aula “civil” e outra 

“militar”, com vistas a subsidiar a adequada preparação dos docentes às necessidades de 

aprendizagem específicas dos militares brasileiros e à sua cultura. 

 

 

2.2 A SALA DE AULA DOS MILITARES COMO CONTEXTO DE PESQUISA 

 

 

Conforme comentei anteriormente, uma conjugação de fatores permitiu que, a partir 

de 2010, agregasse à minha experiência profissional de mais de vinte anos no EB o incipiente 

conhecimento de ensino-aprendizagem de LE que ora eu adquiria. O objetivo era 

compreender a forma como a Força Terrestre capacita seus integrantes a estabelecer a 

comunicação com civis e militares não usuários de português, nos diversos ambientes em que 

possam vir a atuar, com vistas à seleção e à adoção da metodologia mais adequada para esse 

contexto.  

Embora o EB tenha atribuído ao CEP a responsabilidade por desenvolver todo um 

sistema de ensino de LEs (alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e russo), a avaliação, 

constituída pelas “provas de credenciamento”, tornou-se o fim único de todo o sistema. Isso 

concorreu para que a percepção do ensino de LEs como um processo ficasse comprometida. 

Destaco alguns aspectos que evidenciam o equívoco dessa escolha. O primeiro fator é a 

inexistência de prazo de validade para exames, pois, uma vez “credenciado no idioma”, o 

militar é considerado proficiente na LE escolhida por toda a vida profissional. O segundo 

fator é a vinculação do êxito nos exames (nota mínima 5,0) à possibilidade de participar de 

missões de serviço no exterior. A seleção é feita por outro órgão do EB, seguindo apenas o 

critério de apto/inapto (e que não leva em conta, portanto, o processo de aprendizagem da 
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LE). O terceiro fator é a questionável estrutura da prova, que até 2010 avaliava somente 

compreensão escrita e oral e expressão escrita. O terceiro fator sofreu alterações em 2010, 

mas seus efeitos permanecem, já que não houve revogação dos resultados dos exames 

anteriores.  

O resultado desse sistema, em vigência desde 1988, é que não existe uma percepção 

precisa da competência linguística dos militares. Há casos de militares “credenciados”, por 

exemplo, que nunca foram avaliados na habilidade de expressão oral em francês, mas que 

foram designados para a função de intérprete na Missão das Nações Unidas para estabilização 

no Haiti
52

 (MINUSTAH), da qual o Brasil participa desde 2004. Além disso, as necessidades 

linguísticas dos militares podem variar segundo a natureza das missões, pois um coronel 

designado para um curso de Comando e Estado-Maior, cujo nível é de pós-graduação, viverá 

situações distintas daquelas vividas por um sargento designado para um curso de combate em 

área de selva, por exemplo. 

Diante desse problema, portanto, o interesse se volta para o exame do processo de 

ensino-aprendizagem de LEs para os militares do Exército, com vistas a capacitá-los a atender 

às crescentes responsabilidades internacionais que o Estado brasileiro vem assumindo. Esse 

foi o “estopim” das pesquisas de ensino-aprendizagem no contexto do COpEsp. 

A impossibilidade de tomar todos os militares do EB como participantes da pesquisa 

que realizei em 2011 conduziu à escolha de um grupo significativo, constituído por 21 

militares, oficiais e sargentos pertencentes ao COpEsp, unidade que representa um vetor de 

modernidade da Força Terrestre. Uma das razões da escolha desse agrupamento é que suas 

equipes têm participado, desde sua criação, em 2003, de uma multiplicidade de atividades no 

exterior, que vão desde cursos e exercícios conjuntos com nações amigas até o planejamento e 

execução de segurança de representações diplomáticas e cidadãos brasileiros em países 

sensíveis ou de risco
53

.  

Compreende-se, dessa forma, que para os militares do COpEsp a necessidade de 

comunicar-se em LE é uma rotina e uma urgência, ultrapassando a esfera da mera 

possibilidade, o que os caracteriza como stakeholders
54

, como proposto por Richardson 

(2011b). Esse autor afirma que, em determinados contextos, existem pessoas que não podem 
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Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti. 
53

 São considerados países sensíveis ou de risco aqueles que apresentam instabilidade política ou social 

decorrente de conflito ou pós-conflito, quer sejam essas situações de cunho internacional ou interno (conflitos 

civis e étnicos). 
54

 Este termo poderia ser traduzido por “partes interessadas” e foi empregado inicialmente por Uhlmann (1995), 

no artigo Action research and participation. Disponível em: 

http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/partic.html. Acesso em: 25 mai. 2012. 
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deixar de participar em uma pesquisa, pois podem ser influenciadas ou influenciar uma 

decisão ou ação que porventura o grupo a que pertençam tenha que tomar. Frise-se que, para 

esse autor, essas pessoas, inseridas no contexto de uma pesquisa, são capazes de avaliar a 

adequação de possíveis soluções a determinados problemas, visto que elas continuarão no 

grupo depois de concluída uma pesquisa, fato que justifica sua participação. Assim, a 

investigação que realizei entre 2011 e 2012 permitiu identificar as necessidades específicas 

dos aprendizes de LE no contexto do COpEsp, bem como como definir a metodologia mais 

adequada. 

Desde o momento inicial de minhas pesquisas, percebi que não se pode considerar o 

ensino-aprendizagem de idiomas apenas em sua vertente formal-estrutural, isto é, que segue 

os preceitos dos métodos de gramática-tradução e audiolingual, circunscrita ao ambiente 

escolar e voltada primordialmente a um público menor de vinte anos. É preciso examiná-lo 

quando direcionado a um público formado por adultos, com objetivos e necessidades 

particulares e para o qual é preciso definir ou adaptar a metodologia empregada. Isso nos 

conduziu a Hutchinson e Waters (1987, citados por BELTRÁN, 2004, p. 1111), que definem 

essa tendência como “o enfoque do ensino de línguas que tem como objetivo satisfazer as 

necessidades de comunicação de um grupo específico de discentes”
55

. 

Dessa forma, na definição da metodologia para o ensino de línguas para fins 

específicos, devem ser consideradas as necessidades de seus usuários, suas expectativas, 

capacidades, interesses e desejos, pois a valorização de tais aspectos favorece o envolvimento 

pessoal, mantém a motivação e enseja a continuidade no estudo. Além disso, a definição das 

situações comunicativas em que essa língua será empregada desempenha um papel-chave, 

conforme considera Beltrán (2004 p. 1112), que sustenta que o “ensino de [LE] deveria ser 

estruturado a partir da determinação das características de uso nas distintas situações”
56

. 

Como se percebe, é preciso definir que requisitos são apresentados em uma determinada 

situação de comunicação, se a utilização priorizará a língua oral ou escrita, qual é o contexto, 

entre outras preocupações. 

Assim, decidi seguir, naquele momento, a orientação de Santa-Cecilia (2000), para 

quem a organização de um curso de LE passa pela análise criteriosa das necessidades de 

aprendizagem e comunicação dos alunos, da negociação de conteúdos e da avaliação pessoal 
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 “[El] enfoque de la enseñanza de lenguas que tiene como meta satisfacer las necesidades de comunicación de 

un grupo específico de discentes.” 
56

 “[L]a enseñanza debía programarse a partir de la determinación de las características de uso de las distintas 

situaciones.” 
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e do curso. O mesmo autor advoga pelo reconhecimento do aluno como centro do processo de 

ensino-aprendizagem, o que me parece adequado, pois permite um aprendizado significativo e 

enseja o desenvolvimento da autonomia, tal como ensina Davini (2008, p. 96): 

 

[o] aprendizado significativo somente se torna possível quando os alunos 

relacionam, de forma consciente e ativa, as novas informações com seus 

conhecimentos e experiências prévias, e compreendem (reconstroem) o 

significado do novo conhecimento.
57

 

 

A primeira fase, concluída em forma de monografia (SILVA, M., 2012), permitiu 

constatar que o aluno de LE no COpEsp tem as seguintes características: é adulto e sua 

motivação para aprender LE está relacionada à necessidade do uso em contexto profissional, 

considerando o estudo de LE uma atividade prazerosa, mais que uma obrigação; atribui 

destacada importância às habilidades de compreensão e expressão orais e se ressente de sua 

deficiência em vocabulário (em particular o específico), precisão gramatical e escrita; prefere 

trabalhar em pequenos grupos, atribui importância às atividades linguísticas realizadas fora da 

sala de aula e prefere as atividades relacionadas à comunicação e à profissão. 

Diante desse quadro, não resta dúvidas quanto à pertinência da adoção de um método 

de ensino voltado ao uso da língua para fins comunicativos, com foco no desenvolvimento da 

competência comunicativa e da negociação de significados. Esse método deve valorizar as 

estratégias individuais adotadas no processo de ensino-aprendizagem, procurando contemplar 

a capacidade particular de processar a informação recebida e as habilidades comunicativas em 

língua materna do aprendiz. Deve privilegiar, ainda, a autonomia do aluno e não limitar o 

aprendizado de LEs ao domínio de um código linguístico, valorizando aspectos socioculturais 

das pessoas que as falam. Todas essas características estão ligadas, conforme Santa-Cecília 

(1996), à abordagem comunicativa no ensino de línguas estrangeiras, como vimos no papel 

que a pragmática desempenha no ensino de LEs. 

Por outro lado, e de forma complementar, as necessidades dos alunos estão voltadas 

para um contexto bastante específico: o militar. Isso justificaria adotar a abordagem 

comunicativa em sua vertente de fins específicos, pois esta direciona-se a contextos de uso 

profissional característicos com vocabulário e costumes (culturas) próprios. A pluralidade de 

países em que os militares podem atuar, assim como os diversos contextos socioculturais 

                                                 
57

[E]l aprendizaje significativo solo es posible cuando los alumnos relacionan, en forma consciente y activa, las 

nuevas informaciones con sus conocimientos y experiencias previas, y comprenden (reconstruyen) el significado 

del nuevo conocimiento. 
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existentes em cada local, reforça a importância de especial atenção ao desenvolvimento da 

subcompetência cultural. O COpEsp tem participado, desde 2004, de operações conjuntas, 

exercícios no terreno, cursos, intercâmbios, segurança de embaixadas, o que evidenciou a 

necessidade de aperfeiçoamento na capacidade de utilizar línguas estrangeiras nesses 

contextos. A figura a seguir ilustra essas missões no exterior: cada seta representa um país em 

que os militares do COpEsp atuaram, sem levar em conta o efetivo empregado na 

oportunidade ou a repetição da missão ao longo desses anos. Assim, há casos em que apenas 

um militar foi em uma ocasião e outras em que equipes vêm se revezando desde 2004. 

 

 
Figura 2.1 – Missões de Operações Especiais de 2003 a 2013.  

Fonte: Autor desta dissertação. 

 

Com relação a este contexto, ainda, é necessário frisar o papel de destaque que o 

COpEsp ocupa no seio da Força Terrestre. Trata-se de um vetor de modernidade no Exército, 

o que equivale a dizer que é um laboratório de experimentação de doutrina
58

 e um modelo 

para as demais unidades da Força Terrestre. Seus integrantes participam de diversas 

atividades profissionais no exterior, o que acentua a necessidade de comunicação eficaz em 

LE. Em minha avaliação, a metodologia mais adequada é a abordagem comunicativa, na 

vertente de fins específicos, com especial atenção a aspectos (inter/intra)culturais. 

                                                 
58

 O Estado-Maior do Exército (EME) atribui a algumas organizações militares a tarefa de avaliar (experimentar) 

doutrinas de nações amigas, por meio da aplicação de técnicas, táticas e procedimentos (TTP) inovadores. 

Muitas vezes, o sucesso nessas avaliações credencia que as TTP sejam adotadas em todo o Exército. 
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Justifica-se, assim, a pertinência da realização de pesquisas sobre o ensino-

aprendizagem de LE para militares, em particular no COpEsp, ressaltando, ainda, a 

importância que a interpretação do contexto tem como característica do estudo de caso, pois, 

como afirmam Menga e Lüdke (1986, p. 18):  

 

[p]ara a apreensão mais completa do objeto, é preciso levar em conta o 

contexto em que ele se situa. Assim, para compreender melhor a 

manifestação geral de um problema, as ações, as percepções, os 

comportamentos e as interações das pessoas devem ser relacionadas à 

situação específica onde ocorrem ou à problemática determinada a que estão 

ligadas. 
 

Esse é o contexto em que tenho desenvolvido minhas pesquisas, cujo objetivo é dar 

prosseguimento aos estudos, à aplicação de metodologias e à adequação dos envolvidos no 

processo. Conhecer o contexto, seus integrantes e suas particularidades, portanto, torna-se 

fundamental, a fim de melhor examinar a realidade na qual o docente está ou poderá ser 

inserido. Isso corrobora minha opção pela pesquisa qualitativa, pois, conforme postula 

Richardson (2011a, p. 80): 

 

[...] podemos afirmar que, em geral, as investigações que se voltam para uma 

análise qualitativa têm como objeto situações complexas ou estritamente 

particulares, [podendo] compreender e classificar processos dinâmicos 

vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de 

determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 

entendimento das particularidades de comportamento dos indivíduos.  
 

 Nesta pesquisa específica, portanto, o olhar se volta para o docente civil que atua no 

COpEsp, com vistas a identificar suas potencialidades como professor, suas relações com os 

aprendizes militares e as estratégias utilizadas no contexto em que está inserido. Isso permitirá 

identificar algumas ações necessárias ao aperfeiçoamento do processo de ensino-

aprendizagem de LE nessa realidade. 

 

 

2.3 OS PROFESSORES-PARTICIPANTES 

 

 

Compreendo que a organização de um curso de LE envolve mais que a investigação 

das necessidades dos aprendizes, a definição de metodologia ou a estruturação dos espaços 
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físicos para as aulas. Abrange todos os indivíduos inseridos no processo. Por essa razão, 

desloco o foco para os docentes civis que atuam e/ou atuaram nesse contexto, buscando 

identificar sua formação como professores de LEs, as práticas didáticas utilizadas com os 

militares e as possíveis dificuldades vividas nesse ambiente. Assim, espero (re)conhecer o 

processo de adaptação desses profissionais, como forma de dirimir dúvidas e orientar aqueles 

que futuramente trilharão essa mesma senda. 

Os participantes desta pesquisa, portanto, são três professores civis de línguas 

estrangeiras (inglês, francês e espanhol, respectivamente) que, em contextos e momentos 

diferentes, atuaram junto aos militares do EB pertencentes ao COpEsp. Apesar de dois 

participantes terem participado do processo seletivo para oficial técnico temporário (OTT), o 

que os tornou militares, considero que suas atuações como docentes civis permaneceriam. 

Assim, observa-se que a professora de espanhol (Flor
59

) ingressou no EB em 2007, 

imediatamente após a conclusão da licenciatura, e permaneceu no COpEsp até o início de 

2011. O professor de inglês (Barba) ingressou em 2012 e permanece até o presente momento. 

A terceira participante é licenciada em francês e inglês (Rose), mas no COpEsp foi contratada 

como professora civil de francês, trabalhando especificamente na preparação dos contingentes 

daquela Grande Unidade (GUn), que foram ao Haiti em 2012 e 2013. Cabe frisar, ainda, de 

que forma entendo que a experiência do pesquisador, como integrante do meio que 

atualmente pesquisa, tem alguma importância. De início posso destacar que os anos de intenso 

convívio com o meio militar facilitam estabelecer aquilo que Madison (2005) denomina 

rapport, ou seja, a capacidade de estabelecer eficaz relacionamento entre pesquisador e 

participante(s). O desenvolvimento desse atributo permite ao pesquisador ter uma atitude e 

comportamentos que evitam a ocorrência de dificuldades como antecipação, diferenças de 

status, pré-conceitos em relação ao participante (entrevistado) e outras. No mesmo diapasão, 

Richardson (2011a, p. 95) considera fundamental a importância do conhecimento do local de 

pesquisa e da familiaridade com os participantes que o pesquisador já possua. 

Da mesma forma, minhas viagens ao exterior, no contexto de missões militares, 

consolidaram minhas percepções das dificuldades que os soldados-aprendizes têm no 

processo de aprendizado de LE, assim como a identificação de possíveis soluções para estes 

problemas. O conhecimento teórico no ensino-aprendizagem de LE, adquirido nos últimos 

anos, assim como as relevantes discussões no meio acadêmico, têm permitido, portanto, 

                                                 
59

 A fim de preservar a identidade dos participantes, deixando-os à vontade para emitir opiniões e percepções, foi 

sugerida a adoção de “pseudônimos”. Mesmo aqueles que não escolheram outro nome receberam algum, 

escolhido pelo pesquisador. 
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analisar, sob uma ótica mais precisa o que já vinha sendo vivido naquela realidade. Sobretudo, 

esse contexto despertou minha atenção e interesse como pesquisador para a distância existente 

entre os militares, aprendizes de LE, com suas características e necessidades específicas, e os 

professores civis, com sua formação voltada exclusivamente para o ensino em contextos civis. 

Observei que, na mesma medida em que os soldados-aprendizes desconheciam as 

metodologias de ensino de línguas estrangeiras e as possibilidades de atuação dos professores 

civis, estes tinham poucas informações a respeito das necessidades específicas dos militares e 

de seu contexto, assim como a forma como essas particularidades podem afetar as escolhas 

metodológicas e as relações entre professores e alunos. 

Espero, assim, satisfazer os quatro aspectos referentes aos participantes e ao local, 

como identificados por Miles e Huberman (1994): cenário (onde a pesquisa vai ocorrer), 

atores (quem são os observados ou entrevistados), eventos (o que os atores estarão fazendo 

enquanto forem observados ou como serão entrevistados) e processo (a natureza evolutiva dos 

eventos vividos pelos atores dentro do cenário). 

O exame das experiências dos docentes de LE em um contexto novo, mediante a 

aplicação de postulados científicos para o planejamento educativo, garante a consecução dos 

resultados preestabelecidos. Para tanto, apliquei um questionário de análise de adaptação 

docente, coletei narrativas de experiência e realizei entrevistas com cada um dos participantes, 

instrumentos de pesquisa que me permitiram triangular os dados obtidos. 

 

 

2.4 INSTRUMENTOS DE GERAÇÃO E COLETA DE DADOS 

 

 

 Conforme foi até aqui exposto, este trabalho é um estudo de caso cuja finalidade é 

promover investigações sobre a atuação de docentes de LE civis atuando no contexto militar. 

A fim de examinar adequadamente as necessidades, expectativas, impressões e experiências 

vivenciadas pelos participantes, e assim identificar as dificuldades e estratégias empregadas 

por esses professores em suas aulas para os militares, apliquei três instrumentos distintos. Isso 

permitiu realizar a triangulação dos dados, cuja importância é destacada por Serrano (1998, p. 

189) ao afirmar que “a triangulação implica reunir uma grande variedade de dados a partir de 

diferentes pontos de vista, realizar comparações múltiplas de um fenômeno único para, 



94 

 

através de diversas intersubjetividades, tentar encontrar a objetividade.”
60

. Espero, assim, ter 

contemplado a necessidade de obter dados válidos e confiáveis de forma clara, ética, 

equilibrada e objetiva, que me permitam confirmar ou refutar os pressupostos iniciais, pois, 

como ensina Richardson (2011a): 

 
[...] as exigências impostas às ciências humanas têm efeitos importantes 

sobre dois aspectos de uma medição: a confiabilidade e a validade. A 

confiabilidade refere-se à consistência nos resultados de duas ou mais 

aplicações de um instrumento, a um mesmo grupo de pessoas e espaçados no 

tempo. A validade refere-se à necessidade de o instrumento medir o que se 

deseja. 

 

 Dessa forma, fica clara a necessidade de utilizar instrumentos de geração e coleta de 

dados precisos e confiáveis, que permitam medir o que realmente se deseja medir e reduzir os 

efeitos da subjetividade inerentes aos dados derivados do comportamento humano. 

 

 

2.4.1 Questionário de análise de adaptação docente 

 

Diante da necessidade de delinear as características gerais dos professores civis, assim 

como obter dados iniciais do processo de adaptação a um contexto específico, escolhi como 

primeiro instrumento de coleta de dados o questionário (Apêndice A), pois, segundo 

Richardson (2011a), este pode cumprir, pelo menos, duas funções: “descrever as 

características e medir determinadas variáveis de um grupo social”. Além disso, o mesmo 

autor comenta os critérios de confiabilidade nas pesquisas qualitativas e quantitativas, 

ressaltando a importância da visão do entrevistado como forma de validar os dados na 

pesquisa qualitativa, ao afirmar que “o investigador qualitativo está mais preocupado com a 

validade das informações coletadas, isto é, se os dados expressam autenticamente a visão do 

entrevistado”.  

Dessa maneira, fez-se necessário desenvolver um instrumento que permitisse traçar 

um perfil baseado nas percepções individuais decorrentes da relação entre os docentes e o 

contexto militar. O objetivo inicial foi, portanto, fazer um levantamento dos percursos de 

ensino-aprendizagem dos docentes, de suas experiências no ambiente militar e, por meio 

                                                 
60

 “La triangulación implica reunir una gran variedad de datos desde distintos puntos de vista, realizar 

comparaciones múltiples de un fenómeno único para, a través de diversas intersubjetividades, intentar hallar la 

objetividad.” 
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desses dados, identificar possíveis dificuldades e estratégias adotadas que possam apontar 

para soluções.  

 

 

2.4.2Dados iniciais da experiência docente: estrutura do primeiro questionário 

 

 O questionário possuía um texto inicial, esclarecendo a finalidade de instrumento e 

orientando sobre os cuidados necessários em seu preenchimento, de forma a obter respostas 

completas e válidas. Sugeria-se, ainda, a adoção de um pseudônimo, a fim de preservar a 

identidade dos participantes. Considerei que, a fim de melhor compreender a atuação dos 

participantes como docentes, era primordial obter dados que indicassem como se deu o 

processo de aprendizado da língua estrangeira, assim como as prioridades (ou áreas de 

interesse) durante a formação e após esta. 

 A primeira parte do questionário, composto por perguntas fechadas, tinha por 

finalidade obter dados que permitissem inferir o início desse percurso. Considerei importante 

verificar se o participante era, também, professor de outra LE, pois isso poderia relacionar-se 

à percepção da diversidade de estratégias possivelmente impostas por cada uma delas. O 

objetivo de perguntar quais as áreas de interesse durante e após a licenciatura relacionava-se à 

evolução da perspectiva ao longo da formação docente. 

As três perguntas subsequentes tinham por objetivo levantar dados referentes ao 

aperfeiçoamento e à experiência adquiridos após a licenciatura. Considero que a busca por 

desafios, como a realização de avaliações/credenciamentos internacionais, assim como a 

participação em pós-graduações ou extensões, vinculam-se ao interesse em “ir além” daquilo 

que foi apreendido nos bancos escolares. Também tive interesse em saber a quantidade e a 

qualidade da experiência docente, sobretudo se houve oportunidade de atuar em contextos 

específicos, como o ensino de LE para adultos. 

As perguntas seguintes eram abertas e tinham foco específico no relato da experiência 

vivida no Exército. Dessa forma, buscavam-se dados relacionados à preparação para o 

exercício da atividade docente no ambiente militar, sua duração e, em caso positivo, a 

percepção da qualidade dessa preparação. Também foi oferecida a oportunidade de identificar 

a ocorrência de orientação metodológica, material, instalações e apoio durante as aulas. Ao 

final, foi dada a oportunidade para acréscimos na forma de comentários (pergunta aberta). 
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Ainda nesse questionário, confrontei o participante com a afirmação “os militares 

representam um segmento específico na sociedade, com costumes, tradições e cultura 

próprios”, cujo objetivo era assinalar a percepção dos militares como integrantes de uma 

cultura. Na sequência, utilizando perguntas abertas, busquei saber se as diferenças de costume 

(e cultura) poderiam ter interferido nas atividades de ensino. Como introdução à questão 

seguinte, que tratava do ensino de línguas para fins específicos (ELinFE), questionei se houve 

oportunidade de usar materiais autênticos na elaboração das atividades de aula. Entendo que o 

uso de materiais autênticos constitui um indicativo da adequação metodológica ao contexto 

específico, no caso o militar. O objetivo geral dessas últimas questões foi verificar a 

compreensão da adequação dessa vertente de ensino (ELinFE) ao contexto de ensino para 

militares, como defendi em minha monografia (SILVA, M., 2012). Ao final, uma pergunta 

aberta convidava o participante a acrescentar comentários àquilo que não tivesse sido 

contemplado no questionário. 

 

 

2.4.3A observação dos aspectos específicos: o relato das experiências individuais 

 

Desta forma, a parte inicial do questionário estava constituída por itens que tinham por 

objetivo identificar as preferências dos docentes durante e após o processo de formação. A 

análise dessas escolhas permitiria inferir a evolução das prioridades dos docentes ao longo de 

sua trajetória. As perguntas abertas tinham também o objetivo específico de estimar a 

percepção de contraste entre a orientação metodológica predominante para o ensino de LE em 

contextos civis e aquela adotada pelo Exército. As questões finais constituíram oportunidade 

de relatar experiências pessoais dos entrevistados, complementado ideias esboçadas nas 

questões com respostas preestabelecidas.  

Assim, para cada participante foi enviada uma mensagem por correio eletrônico, 

convidando-o a elaborar e a aprofundar alguns aspectos tratados no questionário. Após a 

retomada da exposição do objetivo da pesquisa, o participante era convidado a narrar 

(Apêndice B), em texto corrido, aspectos pontuais de sua experiência docente naquele 

contexto. Na sequência, enumerei algumas questões que indicavam os aspectos de maior 

interesse para a pesquisa e que poderiam, assim, guiar o relato. Esses tópicos estavam 

vinculados às respostas que cada um dos participantes havia apresentado no instrumento 
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anterior (questionário) e, embora seguissem uma linha geral comum, foi necessário escrever 

convites à narrativa personalizados. 

 Como participantes, foram escolhidos os mesmos três professores que responderam ao 

primeiro instrumento.  

 

 

2.4.4Entrevistas 

 

A leitura dos dados contidos nos instrumentos anteriormente aplicados, muitos deles 

de cunho bastante pessoal, corroborou a decisão inicial de aplicar outro instrumento, que 

permitisse obter dados mais específicos e que refletisse as experiências pessoais na atuação 

docente naquele contexto específico. Com o objetivo de colher as últimas impressões dos 

participantes, dirimir quaisquer dúvidas e obter uma perspectiva harmoniosa do conjunto, 

além de permitir a triangulação, decidi aplicar o terceiro instrumento de coleta de dados: a 

entrevista.  

A escolha da entrevista para cumprir essa meta me pareceu adequada, pois, de acordo 

com Richardson (2011a, p. 207): 

 

[n]as ações que envolvem indivíduos, é importante que as pessoas 

compreendam o que ocorre com os outros. [...] A melhor situação para 

participar na mente de outro ser é a interação face a face, pois tem o caráter, 

inquestionável, de proximidade entre as pessoas, que proporciona as 

melhores possibilidades de penetrar na mente, vida e definição dos 

indivíduos. 

 

Assim, realizei uma entrevista com cada um dos participantes, ocasião em que 

retomarei aspectos específicos da pesquisa. A atividade foi conduzida por este pesquisador e 

seguiu tópicos previamente propostos, a fim de manter uma linha de raciocínio, evitar a 

dispersão e contemplar aspectos que possam, de alguma forma, complementar os dados 

obtidos nos instrumentos anteriores. 

O foco dessa entrevista foi a necessidade de investigar aspectos diretamente ligados à 

perspectiva do choque intracultural. Assim, retomei a perspectiva de López (2004) no que se 

refere às unidades de análise da cultura. Isso teve por finalidade verificar em que medida os 

participantes tinham a percepção de que os militares são, de fato, uma cultura com 

características próprias. Também ficou evidente a necessidade de avaliar se esses aspectos 
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justificavam a adoção de uma estratégia específica com vistas a ajustar a metodologia 

escolhida às necessidades dos alunos. 

 

 

2.4.5Identificando a cultura dos militares e definindo estratégias: estrutura da entrevista 

 

A entrevista seguiu uma pauta de perguntas baseada na identificação específica de 

aspectos culturais no contexto dos militares e da forma como estes foram percebidos. Assim, 

iniciei com uma questão voltada para a avaliação do contraste entre a expectativa que os 

docentes tinham antes de trabalhar com os militares e as impressões finais dessa experiência. 

O propósito de contrastar as expectativas com a realidade era arrematada por uma pergunta 

direcionada para a percepção de evolução do docente. As perguntas seguintes resgatavam a 

questão da cultura dos militares, da forma como se relacionam entre si e das relações com os 

civis, assim como a vinculação desses aspectos à hierarquia e à disciplina peculiares aos 

militares. A questão dos símbolos, uniformes e cerimônias também foi resgatada em forma de 

pergunta.  

Na sequência, a influência das marcas culturais dos militares na sala de aula de LE foi 

investigada, por meio de perguntas que retomavam a percepção patenteada nas perguntas 

anteriores. O papel dos militares como profissionais da morte também foi apresentado, com o 

propósito de verificar de que forma isso se evidencia no cotidiano dos alunos e se, de alguma 

maneira, foi explorado nas aulas. 

A questão da identidade cultural dos militares foi retomada por meio do 

questionamento do uso dos termos “militar” e “milico”. Em que medida isso é percebido 

como contrastante pelos docentes e que reações o uso desses termos provocou nos militares. 

A finalidade dessa pergunta era dar início a uma discussão que fornecesse elementos para 

identificar o grau de negação ou integração intercultural, segundo a tabela do DMIS proposta 

por Bennett (1986 e 1993, citado por CASAL, 2003). 

 Na sequência, apresento o perfil dos participantes dessa pesquisa. Considero 

necessário esclarecer porque entendo que mesmo aqueles que são, atualmente, tenentes do EB 

são considerados, neste trabalho, como professores civis. 
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2.4.6Perfil dos participantes 

 

Inicialmente, é preciso tecer algumas considerações a respeito da inserção dos 

professores de LEs no EB. Até meados da década de 1980, a maioria dos cargos de 

professores de LEs no EB era ocupada por civis, por meio de concursos públicos ou contratos 

temporários. Esses docentes atuavam, principalmente, nos Colégios Militares (CM), na 

EsPCEx e na AMAN. Naquela época existia, ainda, o Quadro do Magistério do Exército 

(QME), cujos integrantes eram oficiais oriundos da AMAN, possuidores de licenciatura e que, 

por ocasião da EsAO, optavam por ingressar no magistério militar. Além do uso da farda 

pelos integrantes do QME, não havia distinção entre os civis e os militares que ocupavam as 

vagas destinadas a professores nos estabelecimentos de ensino (EE) do EB.  

Com a criação do Quadro Complementar de Oficiais (QCO), em 1989, o QME é 

gradativamente absorvido pela nova estrutura. Cabe ressaltar que os integrantes do extinto 

quadro eram militares com pelo menos dez anos de EB, enquanto os integrantes do QCO 

eram civis, recrutados por meio de concurso público, que passavam por um curso de 

adaptação de seu conhecimento profissional à estrutura do EB (militarização), com duração de 

aproximadamente dez meses. Como as limitações estruturais na formação dos oficiais do 

QCO não permitiram atender às demandas dos diversos EE – apenas CM são onze – foram 

criados estágios de adaptação ao serviço (EAS), com duração de 45 dias, cujo objetivo era a 

preparação de Oficiais Técnicos Temporários (OTT). Estes ocupariam as vagas QCO ainda 

ociosas e poderiam permanecer por até sete anos no EB. Além disso, alguns EE continuaram a 

realizar concursos públicos para a provisão de cargos de professores civis ou a contratá-los 

por períodos determinados, sem necessidade de militarização em ambos os casos. Dessa 

forma, a síntese da atual situação dos docentes no EB é a do quadro a seguir: 

 

QUADRO 2.1 – Categorias de docentes no Exército Brasileiro. 

Natureza Ingresso no EB 
Tempo de 

militarização 

Tempo máximo de 

serviço 
Status 

QME (extinto) Oficias da AMAN 10 anos 30 anos militar 

QCO Concurso público 10 meses 30 anos militar 

OTT Processo seletivo 45 dias 7 anos militar* 

Funcionário civil (FC) Concurso público __ 35 anos civil 

Civil contratado Contrato __ indeterminado civil 
* Embora sejam militares, nem sempre são percebidos como tais pelos outros integrantes do EB. 
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Cabe ressaltar que além dos EE, escolas que têm toda a estrutura de pessoal e 

instalações para garantir seu funcionamento, o EB dispõe de outras organizações militares 

(OM) que possuem vagas para docentes. Assim, é comum encontrar quaisquer dessas 

categorias em unidades militares e, em alguns casos, todas elas trabalhando juntas, como 

ocorre nos CM. Por outro lado, observa-se que os OTT, embora usem farda e tenham as 

prerrogativas de oficial subalterno (tenente), nos quartéis em que servem não são 

considerados militares, no sentido mais amplo da palavra. Observa-se que durante o EAS, o 

futuro OTT tem apenas instruções sumárias dos regulamentos militares e de algumas 

atividades essenciais, o que nem sempre permite sua integração plena ao meio. É comum que 

esses militares sejam tratados com certo desdém pelos outros oficiais (de carreira) e com um 

misto de desconfiança e tolerância pelos subordinados. Não há falta de respeito por seu posto, 

mas sua inexperiência, somada ao seu caráter “temporário”, amplia o hiato que o separa dos 

demais oficiais. Neste estudo, considero que os OTT, não obstante o uso da farda, são 

predominantemente civis, uma vez que a militarização a que se submetem não altera sua 

atuação como professores de LEs. 

Com relação ao contexto desta pesquisa, a crescente participação das Forças Armadas 

brasileiras em missões no exterior e o papel de destaque que essa COpEsp vem adquirindo 

nos últimos anos se evidenciou com a inserção de postos para professores de inglês, francês e 

espanhol em seu Quadro de Cargos Previstos (QCP)  documento que relaciona os cargos e as 

funções nas unidades do EB,.  

Essa iniciativa não permitiu, no entanto, que os docentes fossem adequadamente 

alocados e tivessem suas potencialidades profissionais levadas a cabo. O desconhecimento 

das possibilidades dos docentes de LEs, associado à ausência de um projeto de ensino, se 

traduzia pela falta de progresso nos estudos linguísticos dos militares e na desmotivação dos 

professores. Com o início das pesquisas para a organização dos cursos de LE no COpEsp, a 

partir de 2010, foi dado início a estudos com vistas à investigação do contexto e do 

desenvolvimento de um projeto de ensino de LEs. Os dois professores que se encontravam 

naquele momento, um de francês e outra de espanhol, eram OTT e prestavam apoio ao setor 

de comunicação social. Estavam totalmente desviados, portanto, de suas funções originais. 

Após negociações com o comandante do 1º Batalhão de Forças Especiais (1º BFEsp), 

unidade que reúne a maioria dos militares enviados pelo COpEsp ao exterior, foi possível dar 

os primeiros passos no planejamento e na elaboração do projeto, denominado inicialmente 

Capacitação em Idiomas para Forças Especiais (CIFEsp). Os primeiros contatos com 
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professores da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (FL/UFG) permitiram 

esclarecer pontos essenciais para o estabelecimento de um currículo e da análise de 

necessidades. Foi também o início da primeira pesquisa do processo que ora se iniciava. Os 

esforços para a contratação de professores ou para a abertura de edital para seleção de 

tenentes do magistério se revelaram complexos e morosos. Além disso, o professor de francês 

(OTT) foi aprovado em um concurso público e deixou o EB. 

Assim, apenas a professora de espanhol permaneceu desenvolvendo, de maneira 

empírica, o protótipo do ensino a distância (EaD) naquela língua. Essa professora permaneceu 

no COpEsp até janeiro de 2012, quando também assumiu cargo público, e é participante desta 

pesquisa (Flor). Licenciada em Letras (línguas portuguesa e espanhola), já possuía 

experiência como professora em escolas civis e cursos livres antes de ingressar no EB como 

tenente temporária, em 2008. À época do início do projeto, realizava pós-graduação em Letras 

e Linguística na UFG (Mestrado em Literatura). Seu foco principal, durante os cinco anos em 

que permaneceu no COpEsp, foi a preparação de militares para o exame de proficiência 

linguística do EB
61

, tendo auxiliado no êxito de diversos militares. Considero que o ponto alto 

dessas preparações foi a aprovação de um militar no exame do Diploma de Español como 

Lengua Extranjera, nível C2. Com relação ao desenvolvimento do espanhol em sua 

modalidade de EaD pode-se considerar que diversos fatores, como a inexperiência da docente, 

concorreram para seu insucesso. 

A professora de francês que participa da pesquisa (Rose) é também licenciada em 

Letras pela UFG (línguas francesa e inglesa). Possui experiência como professora no Centro 

de Línguas da UFG e no Projeto Línguas e já atuou como professora particular. Sua 

participação no projeto de ensino de LEs no COpEsp coincidiu com a realização da Pós-

graduação em Letras e Linguística na UFG (Linguística). Ingressou no EB por meio de 

contrato de prestação de serviços, como civil, a fim de atender à demanda de preparação em 

francês dos militares do COpEsp que participariam da MINUSTAH, integrantes do 

Destacamento de Operações de Paz (DOPAZ), no Haiti. Como pesquisador, tive oportunidade 

de acompanhar o processo de integração dessa professora desde o convite para trabalhar com 

o DOPAZ, nas negociações dos conteúdos das aulas, nas inovações nas propostas didáticas e 

durante algumas aulas. O papel deste pesquisador, como intermediário, não teve outro fulcro 

                                                 
61

 Exame de Proficiência Linguística Oral (EPLO) e Exame de Proficiência Linguística Escrita (EPLE), 

conforme legislação específica, constante do Anexo B. 
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que facilitar o contato entre a professora e os militares integrantes do contexto, evitando, 

assim, qualquer interferência em sua prática docente. 

O terceiro participante (Barba) é egresso da UFG, onde se licenciou em Letras (língua 

inglesa). Possui pós-graduação (Gestão do Trabalho Pedagógico) e experiência como 

professor no Centro de Línguas da UFG. Ingressou no EB em 2012, por meio de seleção de 

professor, sendo contratado em regime temporário como tenente. Este pesquisador participou 

da ambientação desse professor no 1º BFEsp, após a conclusão do Estágio de Adaptação e 

Serviços (EAS), curso obrigatório para a “militarização” dos temporários recém incorporados 

ao EB, cuja duração é de 45 dias. Por imposição do comando do 1º BFEsp, desde o início de 

seu contrato o foco foi a preparação para os exames de proficiência do EB. Não obstante, 

houve interesse e oportunidade para realizar algumas atividades de ensino dentro da 

perspectiva comunicativa e contemplando fins específicos. 

O quadro a seguir reproduz, de forma resumida, algumas características dos 

participantes. 

 

Quadro 2.2 – Perfil dos participantes. 

PSEUDÔNIMO LE FORMAÇÃO 
FAIXA 

ETÁRIA 

EXPERIÊNCIA (anos) 

CIVIL MILITAR 

FLOR Espanhol M. (Lit.) 25-30 5 5 

ROSE Francês m. (Ling.) 20-25 6 2 

BARBA Inglês Esp. 25-30 5 2 
Legenda:  M. – Mestre; m. – Mestrando(a); Esp. – especialista (pós-grad. lato sensu) 
 

Entendo que o EAS, realizado por dois dos participantes (Flor e Barba), não 

contempla a adaptação de sua formação docente ao contexto militar e não alterou, portanto, a 

forma como esses professores atuam e estabelecem relações com seus alunos. Mais que isso, 

esse estágio não foi suficiente para alterar a identidade e o comportamento desses professores, 

que seguem sendo, essencialmente, civis. Da mesma forma que acontece com outros militares 

temporários, mesmo aqueles que permaneceram por um tempo maior não são vistos pelos 

militares como iguais. Isso se deve à dicotomia combatentes/não combatentes, segundo a qual 

os militares de carreira dividem todos os brasileiros. Assim, aqueles formados em uma escola 

militar (AMAN, EsSA, etc.) são militares de fato e de direito. Quem foi formado em outras 

escolas (universidades e faculdades civis) e foi “militarizado” pode até vestir uniforme, 

realizar continência, mas normalmentenão será visto como militar de fato. É o caso dos OTT e 

a razão pela qual, nesta pesquisa, eles são considerados civis.  
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Por fim, cabe destacar meu papel como pesquisador e observador privilegiado. Além 

de professor de espanhol, sou também militar há mais de vinte anos, conhecendo, portanto, 

tanto as peculiaridades e a rotina do Exército Brasileiro, quanto o contexto de ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras para militares. Entendo que a minha experiência, 

primeiro como aluno de espanhol e inglês no sistema de ensino de Línguas Estrangeiras no 

Exército, posteriormente como usuário dessas línguas em contexto de atividades militares e, 

por fim, professor nesse ambiente, é relevante para a pesquisa. Essa peculiaridade também 

reforça a utilização da abordagem etnográfica, cuja justificativa se encontra em Firestone e 

Dawson (1981, citados por MENGA; LÜDKE, 2008). Para esses autores, o fato de “o 

pesquisador ter vivido experiências com [...] outras culturas é um critério válido, na medida 

em que isso ajuda a entender melhor o sentido que o grupo estudado atribui às suas 

experiências”. Essa particularidade, portanto, não constitui um impedimento. Na verdade isso 

atribui ao texto características de escrita etnográfica, para a qual Van Maanen (1988) propõe, 

dentre outras, a utilização de contos confessionais (confessional tales). Nessa forma de relatar, 

segundo esse autor, destaca-se o estilo altamente personalizado que retrata a sensibilidade do 

pesquisador como participante-observador. Ou seja, é o ponto de vista do pesquisador como 

participante ativo do contexto de pesquisa que ganha relevância, sem a perda do caráter 

científico da pesquisa. O fato de ter acompanhado, em diferentes momentos, a atuação dos 

participantes, permitiu-me observar comportamentos reações e dificuldades diversos, cujos 

traços consolido por meio dos instrumentos de geração e coleta de dados. 

Na sequência, examino a percepção que os participantes têm das diferenças culturais 

existentes entre o meio civil, do qual são oriundos, e o meio militar. A seguir, investigo 

aspectos da prática docente nesse contexto, como forma de caracterizar possíveis estratégias 

positivas, que permitiriam o desenvolvimento de um diálogo intercultural com vistas ao 

desenvolvimento da capacidade de comunicação em línguas estrangeiras dos alunos militares. 

 



CAPÍTULO 3 

 

 

ALÉM DA LINHA VERMELHA: 

O PROFESSOR CIVIL NA SALA DE AULA DOS MILITARES 

 

 

Creio que pelo que apresentei até aqui já é possível construir uma noção mais ou 

menos precisa da identidade cultural dos militares e perceber que esta apresenta 

características de uma cultura própria. Ainda que seja possível reconhecer traços de 

semelhança como, por exemplo, o fato de serem brasileiros, nem todo civil seria capaz de 

afirmar, de imediato, sentir-se totalmente à vontade num ambiente repleto de homens 

fardados andando em grupos. Seria essa a percepção inicial do professor civil? E como os 

militares reagiriam à sua presença? Em minha visão, como intermediário dessa relação e 

observador privilegiado, ousaria dizer que é como colocar um ovo dentro de uma cesta de 

kiwis. Explico: as diferenças são patentes: o kiwi é uma fruta cabeluda, marrom por fora e 

verde por dentro. Desde sua aparência externa parece estranha (definitivamente é algo 

“incomum”) e muitas vezes não se sabe exatamente como ter contato com “aquilo”. Um ovo é 

igual a todos os ovos, nem sempre é preciso quebrar a sua casca para saber o que há dentro, 

embora possa haver surpresas. Furtando-me um pouco da polêmica sobre a forma como se 

constroem as representações que civis e militares fazem de si e uns dos outros, a perspectiva 

que apresento aqui, condensada nessa metáfora, reflete o estranhamento que ocorre a ambos 

quando esses profissionais tão diferentes estão trabalhando em um mesmo contexto, com 

propósitos comuns. 

 Neste capítulo, portanto, comento os dados obtidos, conforme as categorias de análise 

que proponho. Mediante a análise feita, espero concretizar os objetivos pretendidos, visando 

examinar o contato entre professores civis de LEs e aprendizes militares. 
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3.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE DE DADOS  

 

 

Estabelecemos duas categorias de análise de dados para este estudo, que são as 

seguintes: 1) percepção pelos professores civis das características próprias da identidade 

cultural dos militares; 2) estratégias adotadas pelos professores civis no contexto de 

ensino para militares. A primeira foi baseada no propósito de identificar as diferenças 

culturais entre civis e militares e as percepções das relações que mantêm, entre si, professores 

civis e aprendizes militares neste contexto de pesquisa. A segunda partiu do propósito de 

identificar as estratégias adotadas pelos participantes em sua atuação como professores nesse 

contexto. 

 

 

3.1.1 A percepção pelos professores civis das características próprias da identidade 

cultural dos militares 

 

No primeiro capítulo, apresentei diversos dados que permitem caracterizar os militares 

como pertencentes a uma cultura própria. A forma como utilizam a linguagem, se organizam 

e se relacionam entre si apresenta marcas da hierarquia e da disciplina e as formaturas, os 

distintivos e gestos como a continência materializam essa organização. A fim de construir 

uma relação (inter/intra)cultural positiva, cabe examinar em que medida seria plausível 

aplicar a proposta de Silva (2012). Assim, os dados foram organizados de forma a apresentar 

as relações entre identidade e diferença neste contexto, verificar como se fixam e como 

podem ser desestabilizadas essas identidades.  

Lembro que um dos objetivos deste trabalho é fornecer subsídios que permitam 

estimular os docentes (e os discentes, em consequência) a questionar a estabilidade das 

identidades culturais e as relações de poder presentes no contexto de ensino-aprendizagem de 

LE para os militares, como forma de buscar estratégias que facilitem a atuação dos docentes 

civis neste contexto. Na sequência, examino os dados, acompanhados dos comentários que 

refletem minha análise. 
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3.1.1.1 Como os professores representam os militares? 

 

 Afirmei que o ambiente exclusivo dos militares, que pode ser sintetizado no termo 

“quartel”, encerra costumes, usos, regras e outras características próprias que permitem sua 

percepção como uma cultura. A descoberta deste contexto é precedida pela expectativa criada 

por diversos fatores, entre os quais se destaca a falta de informação sobre o ambiente militar 

que permita ao civil “ir além” das informações institucionais disponíveis na mídia. Para o 

docente civil, a tendência é partir da premissa de que se trata de um contexto de ensino-

aprendizagem comum, em que as relações entre docentes e discentes são regidas pelas pautas 

de conduta vigentes na sociedade civil, como se vê na opinião de uma das participantes: 

 

Excerto 1: 

Como eu nunca havia trabalhado com militares, minhas expectativas foram 

orientadas de acordo com a experiência que eu já tinha em sala de aula, com 

alunos civis. Era a relação que eu imaginava que ia ter, entre aluno e 

professor. A mesma relação que eu tinha nas escolas em que eu tinha 

trabalhado. Mas quando eu cheguei lá (no EB), não foi essa a realidade que 

eu encontrei. Não era essa relação corrente que a gente tem entre professor e 

aluno, nos outros lugares que se dá aula. Lá existia uma relação diferenciada, 

porque existe uma hierarquia e era levada também pra sala de aula. Então, de 

certa forma foi mais difícil do que imaginava. (Flor – Entrevista) 
 

A relação docente/discente aparece aqui como uma diferença inicial, sobretudo em 

razão da hierarquia. Ou seja, a organização interna, pautada em regras específicas, é umas das 

primeiras impressões que contrastam a expectativa e a realidade. 

Outro aspecto que chama a atenção dos professores civis que trabalham neste 

contexto, e da qual decorre a rotina dos militares, é a chamada “atividade-fim”, ou seja, a 

finalidade das Forças Armadas e do EB, que é a defesa. Essa defesa da pátria pressupõe a 

necessidade de matar, para a qual os soldados são preparados, como apresentado 

anteriormente. Daí decorre a agressividade nas atividades diárias dos militares e o constante 

uso de armas, que pode causar algum estranhamento, mas é uma realidade para a qual o 

professor deverá se preparar. Uma percepção dessa atividade é apresentada pelo seguinte 

participante:  

 

Excerto 2:  

O nosso próprio governo [o Estado brasileiro] tem essa ideia de morrer pela 

pátria. Ninguém quer morrer pela pátria, todo mundo quer sobreviver pela 

pátria. Então, eu não vejo a atividade-fim do exército [como] “matar 

pessoas”, eu vejo como proteção do seu povo e proteção do seu país. [...] 



107 

 

Quando eu entrei [no EB], eu fui obrigado a fazer o teste de tiro. E é uma 

coisa que nunca fiz, que nunca havia feito. Então, atirar para mim foi um ato 

muito violento. E continua sendo um ato muito violento. Não é uma situação 

muito boa estar nessa situação, de poder tirar a vida de uma pessoa. Eu vejo 

que o exército treina os seus militares para estarem preparados para matar, 

mas eu não vejo o exército treinando os militares para matarem 

deliberadamente. Se precisarmos interpor tropas para isso [defender a 

pátria], elas estão prontas. [...] Existem pessoas que realmente incorporam o 

espírito da corporação [o EB]. A vida deles é extremamente ligada a isso. 

Eles não acham a atividade-fim violenta, [para eles] atirar [com armas de 

fogo] é um prazer e se pudessem, atiravam mais. (Barba – Entrevista) 

 

Um fator que também cria expectativa é fruto da soma dos pré-conceitos e 

preconceitos. É preciso reconhecer que as representações a respeito dos militares tendem a ser 

construídas, na falta de referencial melhor, sobre o senso comum, como sugere uma das 

participantes: 

 

Excerto 3:  

“Milico”
62

 é [um termo] mais pejorativo, né?. Quando o militar é chamado 

de “milico”, é pejorativo, traz a carga de significação que nós temos aqui 

fora [...] e eles têm ciência da impressão que o “mundo civil” tem deles. 

(Rose – Entrevista) 

 

O comentário dessa participante pode ilustrar o senso comum segundo o qual “nós, 

civis, usamos esse termo para nos referirmos de forma pejorativa aos militares e eles sabem 

que isso se vincula à impressão (negativa) que eles nos causam”. Não obstante o comentário 

tenha sido motivado pela (in)adequação do uso do termo “milico”, é reveladora a relação de 

poder que o ordenamento binário “nós” (civis) e “eles” (militares) encerra. Cabe lembrar que 

o privilégio de nomear implica poder atribuir valores aos diferentes grupos e pressupõe uma 

oposição binária em que um dos termos é, necessariamente, superior e privilegiado. Essa 

polarização é significativa e pode ser tomada como nosso ponto de partida, cuja importância é 

destacada por Silva (2012, p. 83), para quem “questionar a identidade e a diferença como 

relações de poder significa problematizar os binarismos em torno dos quais elas se 

organizam”. 

As relações entre os ocupantes desse espaço são marcadas pela hierarquia e a 

disciplina, num emaranhado complexo de pautas de conduta que nem sempre estão escritas. 

Se a um militar novato o aprendizado e a adaptação a essa cultura é lento e custoso, mais 

ainda o será a um civil. Eu mesmo presenciei a preocupação que alguns professores 

                                                 
62

 Milico: termo utilizado no Brasil, com caráter pejorativo, para fazer referência aos militares das Forças 

Armadas, segundo Dicionário Aulete Online. Disponível em: <http://aulete.uol.com.br/milico>. 
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demonstram diante do desafio de entrar em um quartel pela primeira vez. Como se vê a 

seguir, na fala de um dos participantes: 

 

Excerto 4:  

Existe uma dificuldade em inserir-se no mundo militar cheio de costumes e 

gírias próprios, o que faz, no início, o professor [civil] e o público-alvo 

[militar] ficarem um pouco distantes.(Barba – Questionário) 
 

A percepção de que há diferenças, como costumes e termos próprios, liga-se, 

conforme Silva (2012), ao estabelecimento de identidades distintas entre si e conduz às 

representações que se constroem a partir daí. Ainda que esse participante não revele uma 

hierarquização das identidades, a percepção de que há diferenças é fundamental, sobretudo 

quando o participante afirma que essas diferenças seriam causa de afastamento. Além disso, o 

mesmo participantes percebe que, contrariando a impressão inicial, a identidade dos militares 

não é homogênea, mas pode ser fragmentada em diversos aspectos. Contribui para essa 

heterogeneidade a diversidade de regiões de origem dos alunos-militares, os quais carregam, 

portanto, sinais de variedade linguística na LM, como se vê no excerto a seguir: 

 

Excerto 5:  

Os militares são um segmento específico da sociedade, assim como diversas 

outras instituições, porém possuem uma característica linguística nunca 

presenciada por mim antes. Independentemente de qualquer base, quartel 

que uma pessoa vá, os sotaques são diferenciados, pois as pessoas são de 

diversos lugares do Brasil, porém existe uma língua própria do exército que 

é usada desde a base mais ao sul do país até o norte mais extremo. Quem 

vem de fora e não possui familiares militares, precisa se adaptar e aprender 

uma nova linguagem, que no meu caso, demorou de seis meses a um ano. A 

hierarquia e disciplina é um bem muito prezado pelo Exército, algo que 

devemos lembrar que existe em qualquer empresa ou instituição, todos 

possuem chefe, mas a cultura militar mostra que uma pessoa pode ter muitos 

chefes. Apesar de cada um possuir seu chefe imediato, qualquer nível 

hierárquico superior tem poder sobre o inferior mesmo as áreas de trabalho 

não sendo afins o que muitas vezes causa confusão e transtornos.(Barba – 

Questionário) 

 

 É importante notar que a variedade linguística na LM, percebida por esse participante, 

não implica, necessariamente, na desestabilização da identidade dos militares. Não obstante 

os regionalismos linguísticos sejam capazes de produzir “militares gaúchos”, “militares 

cariocas” e outros, a identidade dos militares é de tal sorte estável (fixa) que se sobressai 

sobre todas as demais, apagando-as. Assim, em um quartel seria possível encontrar 

diversidades linguísticas regionais, além da linguagem própria dos militares. 
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Com relação ao necessário questionamento da identidade e da diferença de que trata 

Silva (2012), e que julgo essencial na atuação do professor, vale observar que o processo de 

fixação da identidade militar reverbera, entre outros, na percepção de que os elementos 

constituintes dessa cultura são algo monolítico, imutável. Associada à tradição cartesiana, 

fortemente arraigada entre os militares, essa identidade faz com que eles tendam a tomá-la e à 

sua cultura como algo universal e inquestionável. Isso pode ser entendido como um indício de 

uma postura etnocentrista, o que deve ser examinado pelo docente. A seguir, se vê como esse 

traço pode ser percebido: 

 

Excerto 6: 

Existe uma “comunidade militar” com sua linguagem própria, gestos, 

organização própria. Muitas vezes os alunos querem passar o que eles são 

como militar brasileiro para o inglês, como se fosse apenas uma tradução 

direta sem os meandros e capacidade semântica que as línguas possuem. 

Desta forma, muitas vezes esta rigidez de pensamento e cultural faz com que 

os alunos ajam assim também com a língua esquecendo-se que existe toda 

uma cultura por trás. (Barba – Narrativa) 

 

Como tratado anteriormente, a vinculação da metodologia de ensino militar aos 

postulados do behaviorismo tende a ser estendida a outras áreas do conhecimento Considerar 

essa característica como parte integrante da cultura militar é relevante, no sentido de que pode 

representar preferências didáticas dos soldados-aprendizes (e de seus chefes) a partir da 

cultura desse contexto. Um dos participantes, uma professora civil, sem qualquer preparação 

militar, teve oportunidade de conjugar aulas de LEs com atividades tipicamente militares, o 

que lhe permitiu verificar in loco a forma como se desenvolvem as aulas dos conteúdos 

militares, ou seu “adestramento”. Como se vê a seguir: 

 

Excerto 7:  

A instituição em si possui uma doutrina a parte do que vivemos aqui fora, 

“civis”. A rotina de trabalho e comportamento, até mesmo o jargão utilizado 

por eles é diferente. Não há dúvidas, de que qualquer trabalho de LE que 

seja desenvolvido no exército precisará de uma elaboração específica, de um 

preparatório para o docente e digo mais, para os discentes também, que 

precisam entender que aprender uma língua não é como ir para o stand de 

tiro e praticar o dia todo no alvo. Aprender uma língua é muito mais 

complexo do que apertar um gatilho. (Rose – Questionário) 

 

A mesma participante explica a relação entre o behaviorismo dos militares e a forma 

como acredita que devam ser ensinadas as LEs: 
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Excerto 8:  

Certas coisas como andar de bicicleta, dirigir um carro ou apertar um gatilho 

são coisas que somos treinados e com prática automatizamos, melhoramos, 

etc. Entretanto a língua, melhor, aprender uma língua é muito mais 

complexo, pois envolve zeitgeist
63

 de uma nação, ideologias de um grupo, 

aspectos culturais que a gramática sozinha não explica, a língua é viva no 

sentido que ela existe no corpo social, e não somente em repetições 

fragmentadas. (Rose – Narrativa) 

 

A “hierarquização do conhecimento”, de que tratei anteriormente, também se 

manifesta nas relações interpessoais, o que deve ser levado em conta no desenvolvimento da 

percepção de que, mesmo igualmente fardados, os alunos se dividem segundo a hierarquia 

militar e pressupõe diferenças intelectuais com base nisso. Essa representação deve ser levada 

em conta pelo professor, que em um primeiro momento pode acreditar que a única divisão 

seria em razão dos diversos níveis de competência linguística. Esse aspecto se torna patente 

na fala de um dos participantes: 

 

Excerto 9:  

Após minha pequena formação militar, aprendi que deveria trabalhar com 

vários mitos e várias formas de abordagem pela hierarquia existente. Os 

mitos são similares a muitos alunos sem formação acadêmica, mas a 

hierarquia muitas vezes, para os sargentos, que são inferiores em hierarquia a 

mim, atrapalha, pois se colocam em uma posição de submissão, o que os 

deixa em um desconforto maior. Tive que trabalhar um pouco mais esta 

parte. Já os meus superiores hierárquicos, pela sua posição de hierarquia 

maior, tendem a querer “saber” mais, falar mais sobre seus mitos
64

 como 

verdades e em alguns casos escutam menos. Neste caso, muitas vezes tive 

que colocá-los em alguma situação de desconforto onde o domínio da língua 

não estivesse tão “afiado”, para poder começar a quebrar os mitos e mostrar 

que a língua não é uma ciência exata. (Barba – Narrativa) 

 

A meu ver, fica evidente a percepção dos professores civis de que o ambiente militar 

é, de fato, uma cultura que possui características que impõe estabelecer estratégias que se 

iniciam com a investigação de como essa se estrutura. Além de saber que há uma hierarquia 

que marca as relações interpessoais no contexto militar, é preciso saber como se desenvolvem 

as relações entre os militares e civis. A seguir, apresento elementos que permitem vislumbrar 

como seria essa relação e quais os cuidados que isso sugere. 

 

 

 

                                                 
63

 Espírito de época. Do alemão zeit(tempo) geist(espírito). 
64

 Na perspectiva teórica que ampara esta pesquisa, preferiu-se usar “representação”. 
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3.1.1.2 A relação (inter/intra)cultural entre civis e militares na ótica dos professores 

 

 Mais do que uma profissão, o contexto militar afeta decisivamente a identidade dos 

seus integrantes. O processo de adaptação por que passa um soldado, desde seu ingresso no 

EB, é extremamente impositivo e sujeita o indivíduo às regras e aos costumes internos. Ainda 

que esse processo nem sempre seja pacífico, os diversos mecanismos regulamentares 

“enquadram” cada integrante, atribuindo-lhe um papel a desempenhar e que se incorpora a 

sua identidade como uma segunda pele. Isso se relaciona diretamente à cultura dos militares. 

As relações entre os militares não são objeto deste estudo e, portanto, não as discutirei senão 

na medida em que a considero como um fato. Neste estudo, o contexto das relações entre os 

militares é considerado – guardadas as devidas proporções – homogêneo e pacífico. 

Em contrapartida, as relações (inter/intra)culturais entre os militares e o civil (neste 

caso o professor civil)partem do desconhecimento destes em relação àqueles. A premissa da 

diferença é aceita como um fato e, assim, o estranhamento inicial mostra-se como indelével 

marca. Vê-se isso na opinião de um dos participantes:  

 

Excerto 10:  

Houve nisso tudo [na preparação inicial] uma explicação do comportamento 

dos milicos com os civis, não sei se preconceito seria a palavra. Talvez 

estranhamento se adeque melhor, afinal, como seres humanos é isso que 

acontece quando há duas coisas diferentes no mesmo recinto. Aliás, só nos 

reconhecemos pelo outro e através do outro. Então, houve um estranhamento 

inicial duplo. (Rose – Narrativa) 

 

Mesmo aqueles que foram inseridos nesse contexto como militares (os professores que 

são oficias temporários – OTT) percebem diferenças, que se evidenciam na tentativa (de 

ambas as partes) de identificar-se dentro da hierarquia e dos papéis que emergem ali. A 

questão da identidade (como militar ou civil) se manifesta nas relações dicotômicas 

civil/militar e superior/subordinado, provocando continuidades ou rupturas do comportamento 

dos militares, como se vê a seguir: 

 

Excerto 11:  

Não sei muito bem como isso se manifesta entre o professor totalmente civil, 

pois comigo, usando a farda (desta forma há informações militares 

complementares à minha profissão de professor), eles entendem que devem 

me respeitar por minha graduação, mas quando lembram que sou 

temporário, muitos procedimentos que os militares tomam com outros de 

carreira são suprimidos. [...] Os militares em geral relaxam mais em relação 

à hierarquia quando está ao favor deles e precisam de mim. Caso não 
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precisam, sou cobrado militarmente como um oficial de carreira que passou 

por toda a escola militar. (Barba – Narrativa) 

 

É possível ver que pode ocorrer uma variação na leitura que é feita do docente civil 

“militarizado”, como é o caso desse último participante, que ora é visto somente como 

professor civil e ora cobrado como militar e, consequentemente, “enquadrado” no sistema 

dentro de suas limitações hierárquicas. A adoção de um eixo relacional vertical (hierárquico) 

ou horizontal (familiar), como ensina DaMatta (1997), revela a conveniente alternância que os 

militares fazem, conforme queiram estabelecer uma relação entre indivíduos ou entre pessoas. 

Assim, na relação professor/aluno, são indivíduos iguais entre si, mas na relação entre 

superior/subordinado, militares portanto, fazem valer as prerrogativas do posto. Afinal, o 

professor-tenente deve saber “com quem está falando”. Esse trânsito entre os eixos vertical e 

horizontal pode ser relacionado à identidade, que ora é a militar, produzindo relações verticais 

e hierarquizadas e a identidade civil, que produziria relações horizontais e igualitárias. No 

momento em que estão no quartel, predominam as relações verticais, mesmo com os 

professores civis. No momento em que estão em sala de aula, por exemplo, pode acontecer 

um relaxamento e a relação aproximar-se do eixo horizontal, nivelando os alunos 

(independentemente de seus postos) e os professores civis. É preciso frisar que isso não 

desestabiliza a identidade militar. Considera-se que é um momento excepcional. O docente 

civil deve ter especial atenção a isso, pois as pautas de conduta militares podem emergir a 

qualquer momento, como comenta a participante a seguir: 

 

Excerto 12:  

Eu cometi uma gafe. : teve um momento, que assim, faziam-se brincadeiras 

na sala. Entre os cabos, entre os soldados era uma coisa assim [sem 

problemas], mas quando partia do cabo e do soldado para o sargento, ou para 

um algum oficial, a coisa mudava de tom. Já não era uma brincadeira aceita. 

Então eu presenciei isso em sala [de aula]. E isso foi me deixando cada vez 

mais consciente dessa questão do tratamento. (Rose – Entrevista) 

 

É importante notar que as relações que os militares têm entre si seguem uma pauta de 

conduta que nem sempre é evidente para um civil. No episódio que a professora relatou, 

ocorreu certo mal-estar, provocado por uma brincadeira que “ultrapassou a fronteira do 

aceitável”. Não é possível deduzir como a inadequação foi percebida pela professora, mas é 

comum que esta se manifeste por meio de olhares de reprovação.  

No contexto militar existe a “cadeia de comando”, segundo a qual se hierarquiza o 

poder de decisão. Quando mais próximo esteja o militar do topo da pirâmide, maior será seu 
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poder de decisão e menor a contestação que sofrerá. Além disso, decisões são tomadas, 

normalmente, sem que os subordinados sejam consultados, como nota o participante a seguir: 

 

Excerto 13:  

A hierarquia acima ela vê, ela sabe que se ela mantiver essa situação de 

poder de cima a baixo, hierarquicamente e cultuando essa hierarquia eles 

têm um poder a mais de dar decisões, de dar ordens. E quem está abaixo [na 

hierarquia] tem que se resignar e receber ordens. Porque no meio civil isso é 

um pouco diferente. Você propõe uma ideia, ela é discutida e depois ela é 

aceita ou não. E muitas das vezes isso não acontece [no EB]. (Barba – 

Entrevista) 

 

Ou seja, no contexto militar as ordens são obedecidas sem questionamentos e os 

chefes estão acostumados a decidir tudo, mesmo quando o assunto extrapola as ciências 

militares. Isso gera outra manifestação da dinâmica de poder, que ocorre quando os chefes 

militares – que normalmente desconhecem a didática aplicada no ensino de LEs – querem 

definir como deve ser a prática docente. É preciso lembrar que o EB possui uma didática 

própria, condensada no Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB), de 

conhecimento de todos os oficiais de carreira. Como a definição das atividades diárias cabe ao 

comandante, assessorado pelo estado-maior da unidade, a este lhe parecerá normal decidir, 

além do horário das aulas, a forma, o conteúdo e o desenvolvimento das aulas, aplicando o 

SIMEB. Com relação a esse aspecto, uma das participantes assim coloca: 

 

Excerto 14:  

Houve um momento, em que um coronel me chamou para me “ensinar” 

como dar aulas. Logo, percebe-se que a hierarquia era outro fator 

dificultador, pois nem sempre eu tinha liberdade para ministrar aulas como 

eu gostaria. As aulas não eram regulares e os militares tinham muita 

dificuldade em comparecer....as aulas nunca eram prioridade e isso 

dificultava muito a continuidade e o progresso no processo de aprendizagem. 

(Flor – Narrativa) 

 

A percepção dessa particularidade constitui uma dificuldade nas relações 

interpessoais, por conta da definição dos papéis e do poder que decorre dessa organização. É 

preciso compreender que, na cultura dos militares, os chefes sempre planejam e decidem 

como as coisas devem funcionar em um quartel. Essa definição das funções dentro de um 

quartel está vinculada ao modo de classificação dos militares, como examinado em López 

(2004), e permite identificar traços culturais da identidade no contexto militar. Ao retomar o 

conceito das representações, que, segundo Silva (2012), estão ligadas ao conceito de 
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apreensão do real por meio de cadeias de significação, compreende-se que os chefes militares 

desconhecem a formação e a atuação docente, e tendem a construir uma representação 

negativa dos professores, que lhes impede de reconhecê-los como profissionais competentes. 

Dessa forma, sentem-se inseguros para permitir a necessária autonomia para planejar e 

conduzir as atividades didáticas, como é compartilhado por outro participante: 

 

Excerto 15:  

A falta de [...] visão dos superiores sobre o ensino de línguas atrapalha 

muito, pois como a instituição é [...] baseada em hierarquia (ordem dos 

superiores) e disciplina, a argumentação de um técnico (no meu caso 

professor de inglês temporário) como eu é dificultada, pois existem muitos 

mitos sobre o ensino-aprendizagem de idioma que apenas alguém com 

formação pode entender e se esquivar. Desta forma, muito do que o 

professor poderia fazer de forma logística (exemplo: formação de turmas, 

divisão em níveis, aplicação de língua para fins específicos e tantas outras 

técnicas e abordagens disponíveis e funcionais) não é levado em 

consideração, fazendo com que a ordem, baseada em mitos e crenças, seja 

mais importante do que a funcionalidade, assim atrapalhando a execução e 

não conseguindo os melhores resultados. (Barba – Questionário) 

 

Se, por um lado, a relação entre professores civis e chefes militares tende a ser 

conflituosa, e é possível atribuir essa dificuldade às representações que cercam o exercício do 

poder dentro dos quartéis, a relação com os alunos costuma ser tranquila e proveitosa. Em 

parte isso poderia ser atribuído ao papel aplicado aos professores. Segundo essa perspectiva, o 

aprendiz militar percebe o professor como um superior e, portanto, a ele deve se “subordinar”. 

A disciplina se manifesta, assim, de forma positiva, conforme a visão dos docentes, como se 

vê a seguir: 

 

Excerto 16:  

Nota-se que mesmo pessoas fluentes na língua, diante do professor do 

idioma ficam inseguras, fazem diversas perguntas e acabam lhe tratando 

sempre bem. O ambiente de trabalho é bem tranquilo, mas o que depende 

muito do seu superior direto. Os alunos são extremamente disciplinados e 

sempre que as condições para o ensino acontecem, os resultados esperados 

chegam. (Barba – Questionário) 

 

É preciso destacar que a relação, nesse contexto, não tende a ser determinada pela 

identificação dos papéis de professor e aluno. A percepção predominante é de que o 

comportamento disciplinado dos alunos se origina em sua natureza militar. Considero que os 

professores participantes já possuíam experiência com alunos civis, inclusive com adultos, o 

que amplia a qualidade de falas como a seguinte:  
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Excerto17:  

Eu diria que eles são muito disciplinados por um lado, e por outro nem tanto. 

Eles são pontuais, se é dado algo como missão, normalmente, a maioria 

cumpre. E diria sim, que é um aspecto vindouro da própria rotina militar e 

que reflete nas aulas, mesmo porque as aulas aconteciam no contexto deles, 

então mesmo sendo algo novo, era talvez visto como uma extensão do 

adestramento da missão. (Rose – Narrativa) 

 

Outro aspecto que não pode ser deixado de lado é a questão de gênero e as implicações 

que isso pode ter na questão de exercício de poder. Desde já é preciso pensar que, se parte 

significativa dos concludentes dos cursos de Letras pertencem ao gênero feminino, a 

tendência é que as professoras de LEs presentes em salas de aula dos militares seja constituída 

por elas. Assim, torna-se relevante a fala da professora de francês: 

 

Excerto 18:  

Outro problema foi à questão de gênero que era algo mais velado como 

problema. Ser mulher num ambiente predominantemente masculino e 

“machista” requer uma atenção especial, ou seja, novamente é preciso 

afirmar “uma competência” para estar naquele lugar e ter voz de autoridade 

perante os militares, que possuem algo muito forte: a hierarquia. Assim, era 

preciso prestar atenção naquilo que se falava e para quem se falava, pois no 

mundo docente aluno é aluno independente da graduação, mas para eles não. 

(Rose – Questionário) 

 

Por outro lado, há problemas, por exemplo, que se vinculam à própria natureza das 

atividades militares. Nem sempre fica claro para o professor que, para os militares, o 

aprendizado de uma língua estrangeira é mais uma atividade e que nem sempre a importância 

desse conhecimento é compreendida em toda a sua extensão. É possível ver isso na recorrente 

queixa dos professores com relação à inconstante presença dos alunos em sala de aula: 

 

Excerto 19:  

Os militares da minha unidade viajam muito pela característica do trabalho. 

São sempre acionados sem aviso prévio, desta forma, tudo o que se faz com 

um planejamento semestral é quebrado facilmente, pois é comum os 

militares ficarem uma semana, duas, um mês, seis meses e até um ano fora 

da unidade. O grupo se desconfigura, assim como a continuidade do ensino 

deste militar fica precária. (Barba – Narrativa) 

 

Do que foi visto aqui, cabe ressaltar a importância que tem o desenvolvimento de uma 

percepção crítica da identidade cultural dos militares e como isso pode afetar o objetivo de 

ensino a que se propõem os professores. Partir da premissa que se está em um contexto com 
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uma cultura específica, sem procurar hierarquizá-la em relação àquela de que se é portador 

parece ser um bom começo. Investigar as regras (explícitas ou invisíveis) que regem o 

comportamento dos militares, tentar descobrir a origem das representações que permeiam esse 

ambiente, assim como as sutis diferenças naquilo que pode parecer tão homogêneo, são 

posturas que podem auxiliar o professor não apenas em sua adaptação. Mais que isso, essa 

busca pode auxiliá-lo a estabelecer um diálogo enriquecedor que pode permitir-lhe até mesmo 

aprender algo novo, superar dificuldades e inovar. Uma das participantes se manifestou a esse 

respeito ao afirmar que: 

 

Excerto 20:  

O âmbito exército é um campo amplo de pesquisa e trabalho, além do 

fascínio que nos causa, até mesmo pelos conceitos e preconceitos que temos 

sobre a instituição, e ao entrar lá e perceber como as coisas funcionam 

mudamos muito nosso modo de pensar. Posso afirmar que mais aprendi do 

que ensinei. (Rose – Questionário) 

 

 O professor deve estar atento, portanto, para as representações que os civis fazem dos 

militares e que estes fazem de si mesmos. Os desdobramentos das relações hierárquicas e os 

mitos no ensino-aprendizagem constituem, também, aspectos que devem ser considerados, 

como se vê na opinião do participante a seguir: 

 

Excerto 21:  

O exército foi e está sendo uma grande experiência de se lidar com a 

diferença. Você vem de uma sociedade civil mista, para uma sociedade 

praticamente toda masculinizada, cheia de dogmas e estigmas, cheia de 

mitos, né? Que eles mesmos carregam e tudo isso é trazido para a sala de 

aula. Todos os mitos que podem ser estudados em uma faculdade [de 

Letras], os militares trazem para a sala de aula. Por exemplo: a questão do 

aprendizado do inglês. Eles continuam achando que como eles são mais 

velhos [adultos], que eles têm mais dificuldade que uma criança, que eles 

não vão aprender. Que só se aprende bem quando se aprende mais novo. A 

própria questão da hierarquia. Existe uma ideia que os oficiai são mais 

inteligentes, então eles vão aprender mais rápido que os sargentos. Os 

sargentos, eles mesmo se colocam nessa posição, de que eles são menos 

capazes. Então você tem que trabalhar tanto a sua didática, quanto a 

percepção do próprio aluno em todas as aulas. E como se trata de um local 

em que sempre está chegando e saindo gente, isso é um exercício feito 

continuamente. Isso faz com que você tenha que ter um olhar mais detalhado 

de tudo aquilo que você aprendeu na faculdade. Você intensifica o seu olhar, 

você apura o seu olhar nessa questão dos mitos e das tradições que existem 

em relação ao aprendizado de línguas. (Barba – Entrevista) 
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Vistos os aspectos relacionados à percepção da identidade cultural dos militares como 

portadora de particularidades e das relações interpessoais entre professores civis e os alunos 

militares, cabe investigar em que medida os professores sentem que sua formação pede um 

complemento para a adequada atuação profissional neste contexto e as estratégias que 

sugerem ou experimentaram. 

 

 

3.1.2 As estratégias adotadas pelos professores civis no contexto de ensino para militares 

 

 As estratégias que os professores adotaram nesse contexto não esgotam, naturalmente, 

as possiblidades da prática docente. São experiências que decorrem da constatação de que se 

trata de um ambiente com alunos que apresentam características que ensejam a adoção de 

medidas específicas, adaptação e superação. As práticas dos docentes que participaram da 

pesquisa refletem essa percepção e se, de alguma forma, não atingiram plenamente o objetivo 

que se esperava em sua adoção, ratificam a necessidade de ir além do que é oferecido na 

formação como professores de línguas estrangeiras na licenciatura e do que é proposto, 

inicialmente, pelas instituições militares. 

 Dessa forma, vê-se o que os participantes julgam ser as iniciativas essenciais para 

“sobreviver” nesse contexto, como as apresentadas pela participante a seguir: 

 

Excerto 22:  

Por ser civil, por não fazer parte do mundo deles, eu tive que estudar a 

instituição em si, observar os hábitos e claro muitas conversas aleatórias com 

militares para começar a compreendê-los. Nas primeiras aulas pude observar 

que eles me testavam o tempo todo, então tive que reafirmar minha 

identidade de professora por um tempo, na posição de autoridade que tinha 

conhecimento do que é o exército, do que é a missão no Haiti, diga-se de 

passagem, tive que “papirar”
65

 muito para ganhar atenção deles, claro que 

tive ajuda, muita ajuda do subtenente
66

. O começo foi “sanhaço”
67

. (Rose – 

Questionário) 

 

Como dito antes, não é possível estabelecer uma relação entre a preparação dada pelo 

EB aos professores “militarizados” e as necessidades dos aprendizes. Muito do que se faz 

decorre da conjugação do conhecimento anterior com a percepção das peculiaridades do 

                                                 
65

 Para os militares do EB o termo “papirar” é sinônimo de estudar. 
66

 O subtenente, militar a que se refere a participante, é este pesquisador. 
67

 “Sanhaço” significa, nos quartéis do EB, passar por dificuldade. 
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ambiente, processo cuja duração não é possível dimensionar, como se percebe na fala de outro 

participante: 

 

Excerto 23:  

Isso muitas vezes [o desconhecimento da identidade cultural dos militares] é 

ruim e causa dificuldades de relacionamento e de aproximação do militar, 

pois tenho atitudes muitas vezes pouco padronizadas com eles, mas tive 

apenas 45 dias de instrução, enquanto um oficial da AMAN tem 4 anos. A 

familiaridade com a cultura acontece naturalmente por estar inserido no 

contexto o tempo todo e ocorre com alguns militares uma aproximação 

maior e com outros menor. (Barba – Narrativa) 

 

 Como se vê, a percepção de que existe uma cultura específica para a qual é necessário 

desenvolver estratégias passa pela constatação de que essa diferença afeta o processo de 

ensino-aprendizagem.  

 

3.1.2.1 Quanto à percepção da necessidade de adaptação ao contexto 

 

Não cabe fazer questionamento quanto à capacidade profissional de qualquer professor 

que queira ensinar, sobretudo quando aceita o desafio de trabalhar em um contexto tão pouco 

conhecido. No entanto, é preciso reconhecer que a formação docente não permite contemplar 

todos os contextos em que pode atuar um professor de LEs. O que desejo examinar é em que 

medida os professores percebem a necessidade de adaptação de sua formação, mesmo que 

somada à sua experiência docente, quando confrontados com um contexto integrado por 

alunos adultos, militares e com níveis diferentes de conhecimento da língua. Ou seja, somam-

se às peculiaridades promovidas pelo entorno cultural dos militares suas características 

pessoais como alunos. Como os professores percebem esse hiato? De início, apresento a 

percepção da professora de espanhol: 

 

Excerto 24:  

A experiência docente no Exército Brasileiro divergiu tanto das anteriores 

que tive, quanto de minha formação acadêmica, pois era um público com 

necessidades específicas, as quais, infelizmente, eu desconhecia totalmente, 

no início. Não havia material, tampouco alguém que pudesse me orientar e 

direcionar para o que deveria ser feito. Apenas me diziam que precisavam 

aprender vocabulário militar, o qual, claro, eu desconhecia até em 

português!!! Forneceram-me um dicionário português-espanhol com alguns 

vocábulos, elaborado por um militar que havia participado de missões no 

exterior. (Flor – Narrativa) 
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Como afirmei anteriormente, o EB realiza um estágio de adaptação para todos os 

oficiais contratados em regime temporário. Esse momento, com duração de 45 dias, é voltado 

para o ensino de aspectos essencialmente militares da rotina no quartel e não visa à adequação 

do conhecimento anterior às necessidades dos soldados-aprendizes, como se vê na fala de um 

dos participantes que passou por essa experiência: 

 

Excerto 25:  

Houve uma preparação para me militarizar por 45 dias explicando 

brevemente os diversos manuais do exército e a forma de conduta esperada 

dentro da instituição. (Barba – Questionário) 

 

Embora não exista a previsão de uma preparação específica, esta eventualmente 

ocorre, como fica evidente na fala da professora de francês: 

 
Excerto 26:  

Primeiramente [o militar intermediário] me explicou o funcionamento da 

própria instituição, apresentou informações desde as partes estruturais da 

brigada, as hierarquias, missões, a rotina dos militares, definições do que é 

ser comandos, forças especiais, coisas básicas para qualquer militar, mas 

com certeza tudo muito novo e diferente para quem é civil. A duração foi 

basicamente o tempo de adestramento do 17° DOPAZ
68

, o sub-tenente 

participou de aulas, de atividades, deu ideias de atividades, explicou sobre a 

missão do Haiti, ou seja, ele fez o papel de um supervisor na preparação do 

DOPAZ me possibilitando adequar da melhor forma possível o que já sabia 

como docente naquele contexto novo. [...] poderia ter sido mais aprofundada 

se tivesse sido providenciada pela própria instituição que como facilitadora e 

intermediária poderia ter permitido que o adestramento fosse mais adequado 

e eficaz. (Rose – Questionário) 

 

Por meio da análise que apresentei da variedade de professores de LE que atuam no 

contexto militar, sejam eles civis, OTT ou QCO, é possível verificar que, de forma geral, não 

acontece uma preparação específica, em que sejam apresentadas as especificidades desse 

contexto. Deve-se partir da premissa que a formação docente na licenciatura de Letras/LE não 

deixa o professor “pronto” para atuar em qualquer contexto. Em seguida, é preciso que sejam 

apresentados ao docente a instituição, mesmo naqueles aspectos mais elementares, as missões 

e a sua relação com as necessidades específicas de aprendizagem dos alunos, assim como tudo 

aquilo que, no ambiente militar, seja desconhecido para o professor civil. Sobretudo, é 

necessário identificar as peculiaridades desse contexto, em particular as potenciais diferenças 

                                                 
68

 Os DOPAZ são numerados conforme o contingente (efetivo valor batalhão, substituído semestralmente) a que 

pertencem. Assim, o DOPAZ 17 foi o destacamento enviado ao Haiti com o 17º Contingente brasileiro. 



120 

 

de origem sociocultural e, a partir daí, desenvolver uma postura que permita construir uma 

relação positiva.  

O professor deve ter presente que a adaptação passa por um reconhecimento de que há 

diferenças culturais entre civis e militares e identificar essas diferenças. Apenas assim será 

possível desenvolver um trabalho que possa ser considerado pleno e abrangente. Para isso 

seria interessante usar o DMIS como instrumento de autoavaliação. Ao examinar o modelo 

proposto por Bennett (1986 e 1993, citado por CASAL, 2003, p. 21-24), encontrei no extremo 

das posturas etnocêntricas a “negação”, que pode ser identificada por “rechaço às diferenças 

culturais, pouco contato com outras culturas e ignorância”, seguida de postura menos grave, a 

“defesa”, caracterizada pelo “contato reduzido com os outros, tendência à polarização das 

discussões sobre diferenças culturais e uso de estereótipos” e, em outro extremo, a postura 

etnorrelativista, cujo extremo é a “integração”, caracterizada pela “ampliação da habilidade 

para perceber os fatos no contexto cultural e, a partir daí, incluir a própria definição de 

identidade”. Algumas colocações dos participantes, que apresento a seguir, permitem entrever 

como eles poderiam ser “classificados nesse modelo e deduzir quais seriam as dificuldades de 

integração que poderiam sofrer em decorrência dessa escolha”: 

 

Excerto 27:  

Eu percebi isso [a dificuldade dos militares em lidar com os civis, sobretudo 

com as mulheres] não só no início, mas em todo o tempo em que estive lá [4 

anos] e isso me causou muito estranhamento. Eu me acostumei, porque eu 

fiquei muito tempo, mas eu nunca aceitei. Eles meio que não sabiam lidar, 

porque eu era civil e mulher. Outros até queriam dispensar um tratamento 

como se eu fosse militar, mas isso era uma coisa forjada, artificial. [...] Eu 

nunca tive o sentimento de pertencimento àquele ambiente. Talvez esse 

sentimento de ausência de pertencimento seja justamente porque eu percebo 

isso [a percepção de que sou civil e não militar] latente neles. (Flor – 

entrevista) 

 

É difícil imaginar que ocorra a (desejável) integração intercultural plena entre civis e 

militares. Mas é fundamental que tanto uns quanto outros se reconheçam como diferentes e 

pertencentes a grupos socioculturais distintos e, a partir daí, busquem desenvolver a 

capacidade de construir uma relação (inter/intra)cultural satisfatória, o que implica o 

envolvimento de todos. Por outro lado, vemos que algumas posturas são mais adequadas ao 

desenvolvimento de posturas relacionadas ao etnorrelativismo, como se vê na opinião a 

seguir: 
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Excerto 28:  

Se eu chego lá e, abre aspas [inaudível], ignoro o meu auditório, então o que 

eu estou fazendo lá? Se você não parte da premissa de conhecer alguns 

aspectos do seu grupo [de alunos] pra quê você vai dar aula? Você não 

reconhece “o outro”! Qual é o seu papel de professor? Você chega na frente, 

vai, faz seu trabalho e pronto? E não há nenhum diálogo? Como é que 

construída a questão do conhecimento? Não é só lá, é em qualquer grupo. Se 

você não conhece o grupo, se você não conhece o grupo, então como é que 

acontece o diálogo. Então eu não sei... (Rose – entrevista) 

 

Não cabe aqui julgar os professores participantes, segundo tenham patenteado essa 

capacidade de reconhecer essas diferenças culturais e propor um trabalho (inter/intra)cultural, 

mas fornecer ferramentas que permitam perceber em que estágio do desenvolvimento da 

sensibilidade cultural se encontram. 

 

3.1.2.2 Validade da abordagem comunicativa 

  

Como apresentado, a primeira pesquisa que realizei no contexto do projeto de ensino 

de LEs para os militares do COpEsp teve por finalidade investigar as necessidades de 

aprendizagem e de comunicação dos integrantes daquela GUn. Naquela oportunidade, 

indiquei a pertinência da abordagem comunicativa naquele contexto, no afã de que fosse 

adotada, em todos os seus desdobramentos possíveis, como a mais indicada para aquele 

contexto. A conclusão daquela monografia carecia da prática, o que teve início com a 

experiência dos participantes, que já conheciam esse procedimento metodológico e tiveram 

oportunidade de aplicá-lo, colhendo frutos interessantes, como se vê na fala do professor de 

inglês:  

 

Excerto 29:  

O estudo e prática do Communicative Aproach
69

, pois esta abordagem 

definitivamente deixa o professor confortável para encaixar qualquer método 

ou outra abordagem dentro dela, pois, assim, dependendo das necessidades 

do aluno e de minhas possibilidades, posso aplicar e adaptar técnicas 

eficientes para a melhor aprendizagem, consequentemente um melhor ensino 

de minha parte. [...] As duas partes são importantes. Como disse, o 

Communicative Approach dá esta liberdade ao professor podendo ter aulas 

práticas no contexto do militar e aulas em sala de aula para potencializar o 

uso fora dela. Sim, pude participar do curso de Forças Especiais. Em uma 

atividade fui um Agente da CIA e pude fazer um trabalho real com os alunos 

do curso. (Barba – Narrativa) 

 

                                                 
69

 Abordagem comunicativa. 
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 As possibilidades da abordagem comunicativa são variadas. Mas vale relembrar as 

tendências apontadas por Santa-Cecilia (1996, p.10) e que deveriam guiar a prática docente: 

1) uso da língua para fins comunicativos, com foco no desenvolvimento da competência 

comunicativa e na negociação de significados; 2) ênfase nos processos naturais de 

aprendizagem, observando aspectos como interlíngua e análise de erros; 3) valorização das 

estratégias individuais adotadas no processo de ensino-aprendizagem, procurando contemplar 

a capacidade particular de processar a informação recebida e as habilidades comunicativas em 

língua materna do aprendiz; 4) ensino centrado no aluno, permitindo que este assuma novas 

responsabilidades em seu próprio processo de aprendizado; 5) desenvolvimento da autonomia 

discente; e, por fim, 6) a importância da relação entre língua e contexto sociocultural. 

 Essas tendências poderiam ser sintetizadas nas que colocam o aluno, seu contexto e 

suas capacidades individuais em evidência. O uso de materiais autênticos e a adequação das 

atividades também se revelam como estratégias adequadas à abordagem comunicativa, o que 

pode ser constatado nas experiências dos docentes no contexto de ensino de LEs do COpEsp, 

como comento a seguir. 

 

3.1.2.3 Aprofundamento do contato com os militares e seu contexto 

 

 A relação (inter/intra)cultural é o foco desta pesquisa. Por essa razão, entendo que 

seria relevante examinar quais as estratégias adotadas pelos professores, como forma de 

desenvolver uma postura que permitisse o máximo de aproximação e (re)conhecimento desse 

contexto.  

Conhecer o contexto é fundamental. Para isso, é preciso partir da premissa de que este 

é diferente e examinar em que medida, ou em que aspectos essa diferença existe. Para isso, 

vale a pena procurar investigar e identificar aspectos como os modos de classificação, 

pressupostos, símbolos, etc., como proposto por López (2004). O conhecimento do terreno em 

que o docente pisa permitirá, ainda, perceber os diversos graus de opacidade dos traços 

culturais. As pautas de conduta de um grupo social, por exemplo, envolvem sutilezas quase 

imperceptíveis, cujo conhecimento tende a ser propriedade apenas de seus integrantes. Para 

contornar esse obstáculo, convém realizar o rapport, que, segundo Madison (2005), reduz a 

distância e facilita estabelecer eficaz relacionamento. A participante a seguir exemplifica, em 

suas palavras, a importância da adoção dessa estratégia: 
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Excerto 30:  

Até hoje – eu posso dizer assim – o que eu conheço dos militares é dez por 

cento. E foi daquilo que nós conversamos, dos outros militares que eu 

conheci, para quem eu fazia perguntas. E aí era como se eu estivesse 

recolhendo dados. Porque quando você trabalha em um ambiente novo, se 

você não se preocupar com o seu auditório, você corre um risco grande, de 

não ter um diálogo [...]. Então quando você pensa no aspecto da simbologia, 

da hierarquia, se você entra lá dentro e não pega essa questão da hierarquia, 

corre risco – não vou dizer que vai acontecer – de desrespeitar alguém [ali]. 

Se eu falar com um oficial, com um capitão, de repente com um major, do 

mesmo jeito que fala com um cabo, ele corre o risco de fazer com que o 

major se sinta desprestigiado. (Rose – Entrevista) 

 

Ou seja, o militar hierarquicamente superior pressupõe que deve receber um 

tratamento mais respeitoso do que se dispensa aos cabos, por exemplo. No contexto militar 

isso é uma regra que ultrapassa a educação civil e está inscrita nos regulamentos. Saber quem 

é o major e quem é o cabo implica (re)conhecer os distintivos e as regras (a iniciativa de 

estender a mão para cumprimentar, por exemplo, é prerrogativa do superior). Espera-se que o 

civil que transita neste meio, como forma de integração e demonstração de respeito, aprenda 

essas pautas de conduta. Apenas a gradual aproximação dos integrantes do contexto, portanto, 

permitirá o conhecimento da identidade dos militares e das diversas facetas com que esta se 

manifesta.  

O contato com os militares, seja ele por meio de feedback, conversas ou entrevistas, 

mostra-se fundamental para conhecer quem são os militares e seu contexto, assim como 

acompanhar o processo e colher dados que permitam ajustar a prática docente. Nem sempre 

essa necessidade é evidente nesse contexto, pois a tendência inicial pode ser a de imaginar 

que todas as salas de aula são iguais. Os excertos a seguir refletem a experiência da professora 

de francês, com quem tivemos a oportunidade de trabalhar de forma mais próxima e que 

permitiu aplicar diversas iniciativas daquilo que poderia caracterizar-se como uma 

“preparação”. 

 

Excerto 31:  

A estratégia mais utilizada foi a do feedback das aulas. Eu perguntava aos 

alunos depois da aula, ou tirava um momento para reflexão conjunta, ou 

somente com os oficiais. O retorno deles foi essencial não só para saber se 

estava no caminho certo, mas também para compreender como os militares 

veem o ensino/aprendizagem de LE, as crenças que permeiam o imaginário 

de um militar diante da "obrigação" de aprender um novo idioma para uma 

missão fora do seu país. [...] A preparação veio voluntariamente. Toniolo, 

em conversas, foi aos poucos me mostrando o mundo militar e me 
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emprestando livros, por exemplo o do DOPAZ, escrito por Tahiane
70

, o da 

Damaris
71

, que fala de maneira mais geral da missão de paz no Haiti, a sua 

própria monografia. Com isso, também saí em busca de outras informações, 

como sites de exércitos brasileiro e francês, o da MINUSTAH, entrei em 

contato com Tahiane, com alguns haitianos, o próprio Toniolo também 

ajudou bastante ao me apresentar milicos que já tinham ido pra missão, daí e 

dali tirei muitas ideias de aulas. Até que sou “safa”
72

, fiz o papiro, foi barro
73

 

mas não “acochambrei”
74

 por causa das dificuldades. Então o preparatório 

foi feito por [militar que acompanhou a preparação]
75

 que me explicou tudo 

o que era necessário para compreender, entretanto, certas coisas só se 

aprendem ali no dia a dia das aulas, de almoçar com eles no rancho
76

, de ir 

pra casa de tiro
77

, etc. (Rose – Narrativa) 

 

 Com relação a essa participante, cabe destacar que a relação interpessoal desenvolvida 

permitiu, inclusive, a adoção de termos do jargão militar. Há que se levar em conta que as 

relações que se estabelecem dialogicamente com o “outro”, são, sobretudo, uma troca e que 

na medida em que se dá algo, também se recebe algo. Assim, não é de estranhar que a 

professora se sinta à vontade para utilizar essas expressões, na medida em que percebe que 

serão plenamente decodificadas por seu interlocutor e que servirão, também, como um 

comportamento que facilitará a aproximação e o estabelecimento de um rapport eficiente. 

 

3.1.2.4 Utilização de materiais e situações autênticos 

 

Dentro das estratégias adotadas pelos professores, vale retomar um dos 

comportamentos que, segundo Almeida Filho (2010, p. 42), estão relacionados à perspectiva 

comunicativa. Segundo esse autor, a representação de temas e conflitos do universo dos 

alunos permite a problematização e a ação dialógica. 

 

Excerto 32:  

Em geral, alunos interessados no aprendizado do idioma me procuraram 

trazendo vários exemplos de materiais como dicionário de termos militares 

português-inglês, termos usados pelos militares que trabalham pela ONU e 

em caso mais específico, textos divulgados do exército americano, dos quais 

                                                 
70

 STOCHERO, T. DOPAZ: como a tropa de elite do exército pacificou a favela mais violenta do Haiti. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2011. 
71

DAMARIS, J. Expedição Haiti. São Paulo: Barauna, 2009. 
72

 “Safo, safa”: no jargão usado no EB significa, entre outras coisas, “esperto, vivo, proativo”. 
73

 “Foi barro” significa, para os militares do EB, que algo foi difícil, foi custoso. 
74

 “Acochambrar”: no jargão dos militares do EB significa trabalhar com pouco empenho, fazer “corpo mole”.  
75

 Nome omitido para preservar o anonimato. 
76

 Termo utilizado no Exército para designar o refeitório. 
77

 Casa-de-tiro ou “casa-de-matar” são outro nomes pelos quais é conhecido o “ambiente confinado”. Trata-se da 

reprodução do interior de uma residência, utilizada para treinamentos de tiro em ambiente fechado, para a 

retomada de reféns. 
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estes militares tiveram acesso e trouxeram para o Brasil. Todo este material 

autêntico já auxiliou muito nas aulas.(Barba – Questionário) 

 

É possível verificar que os materiais autênticos são considerados de difícil acesso pelo 

docente. Não se trata de textos “secretos”, mas o desconhecimento das peculiaridades da 

atividade militar concorre para que o professor não saiba, de forma precisa, quais são os 

interesses dos alunos. As conversas com os militares podem auxiliar na redução desse 

problema. Destaco a grande importância que deve ser atribuída, nesse contexto, a qualquer 

oportunidade de relacionar as aulas à rotina dos militares. Um bom exemplo dessa iniciativa 

pode ser vista na experiência da professora de francês que trabalhou na preparação dos 

militares que viriam a atuar no Haiti: 

 

Excerto 33:  

Tive acesso a retratos falados de bandidos, mapas de Porto Príncipe com as 

áreas problemáticas em destaque, os alvos procurados, fotos da cidade etc. 

Tivemos oportunidade de fazer aulas práticas, como por exemplo, na casa 

“de matar”. Assim, foi possível aprender como eles fazem uma entrada tática 

e o primeiro interrogatório. Logo, o que eles vivem de fato foi possível 

trabalhar na LE-alvo. A experiência foi fantástica e é esse tipo de prática que 

deveria ser aprofundada. Então como dito anteriormente, nem tudo são 

problemas, o grupo estava aberto a novas experiências e isso facilitou 

bastante o trabalho. Quando eles se engajaram pude explorar bastante o 

ambiente, fator positivo não só para mim, mas para eles também que 

viveriam isso na prática. (Rose – Questionário) 

 

Conforme dito antes, existem materiais voltados para o ensino de línguas 

especificamente no contexto militar. Esse material, disponível apenas na língua inglesa, foi 

apresentado aos professores que trabalham em nosso contexto, sendo utilizado em algumas 

aulas pelo professor de inglês. A inexistência de material semelhante em espanhol ou francês, 

no entanto, constitui um problema a ser contornado, como assinala a participante a seguir: 

 

Excerto 34:  

Eis o problema de não se ter um material didático já disponível em todas as 

línguas, visto que em inglês há o livro “Campaign”, mas em francês tive que 

pesquisar bastante, entrar no site do exército francês, entre outros materiais 

para aprender para só então ensiná-los o léxico, por exemplo, de uma arma. 

(Rose – Questionário) 

 

Como se pode verificar, mais importante que apenas constatar esta dificuldade de falta 

de material específico é o interesse em buscar soluções que facilitem o trabalho do professor, 
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envolvendo os alunos e relacionando o ensino de LEs a seu contexto, ou seja, é um exemplo 

de formação continuada, pertinente ao contexto de trabalho. 

 

3.1.2.5 Utilização de recursos de Tecnologias de Informação e Comunicações (TIC) 

  

Da mesma forma, a urgência de adequar o ensino às necessidades desses alunos se 

revela pelas propostas de desenvolvimento de uma vertente de EAD. Devido às imposições 

das intensas atividades no contexto do COpEsp, a perda de continuidade nas aulas presenciais 

é um fator incontornável. Apesar do impacto negativo que isso possa causar nos professores, 

foram realizadas tentativas de superar essa dificuldade, conjugando atividades em sala de aula 

e recursos fornecidos pelas TICs, como no seguinte excerto: 

 

Excerto 35:  

Em dado momento, surgiu a ideia de aulas a distância, através da plataforma 

moodle, o CIFESP (Capacitação em Idiomas para as Forças Especiais). Mais 

um plano que [naquela ocasião] não alavancou, porque os militares não 

acessavam a plataforma. Entretanto, houve casos de sucesso, de um militar, 

por exemplo, que mesmo estando fora do quartel, em missões, acompanhava 

as aulas do moodle e eu ministrava aulas para ele através do SKYPE. Ele 

que começou “do zero” conseguiu obter o “certificado” de proficiência do 

Teste de Credenciamento Linguístico do próprio EB. (Flor – Narrativa) 

 

Ressalto que a iniciativa não obteve o sucesso esperado com todos os aprendizes, 

como aponta a participante, mas que isso não invalida a utilização do recurso, como ela 

mesma reporta. A validade do desenvolvimento dessa ferramenta é apontada, também, por 

outro participante, evidenciando assim, essa percepção: 

 

Excerto 36:  

O ideal seria desenvolver um projeto para fins específicos e, dentro dele, 

desenvolver um programa de aulas presenciais e a distância (devido a 

diversas viagens dos militares do Batalhão em que trabalho) onde poderia ser 

aplicada a teoria do ensino de língua para fins específicos de forma pontual e 

eficaz, elevando o conhecimento dos alunos e melhorando as práticas de 

ensino. (Barba – Questionário) 

 

Pode-se observar, inclusive, que o participante faz uma ligação entre o uso de TICs e o 

ELinFE, como forma de direcionar o ensino para o contexto específico dos militares. Assim, 

seria possível explorar o recurso de redirecionamento a páginas eletrônicas de interesse 

militar que já podem ser encontradas na internet. Mas o principal foco é a possibilidade de dar 
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continuidade às aulas presenciais, minimizando, dessa forma, os efeitos do afastamento dos 

alunos do local das aulas. A experiência, ainda que incipiente, é narrada a seguir: 

 

Excerto 37:  

Para reduzir este efeito, deveria haver um sistema de ensino a distância 

dentro da minha unidade [1º BFEsp] com lições a serem realizadas em 

viagem e um controle de um professor orientador capaz de usar um ambiente 

virtual. Apenas pude viajar algumas vezes com eles para ensinar inglês e 

algumas orientações por e-mail, o que está longe de ser um ensino a 

distância. (Barba – Narrativa) 

 

Dessa forma, pode-se caracterizar as ações dos docentes envolvidos no processo como 

predominantemente comunicativas, o que está de acordo com a perspectiva metodológica 

adotada nesse contexto. 

Posto isso, apresento as considerações finais deste trabalho. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao final desse processo de investigação, foi possível deitar lentes sobre uma realidade 

de ensino-aprendizagem específica, intercambiar conhecimento e cultura e colher alguns 

ensinamentos. De forma prática e objetiva, condensamos alguns desses aspectos nas seguintes 

linhas. 

 

 

RESPONDENDO ÀS PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

 

 Parece-me oportuno, à guisa de conclusão, retomar as perguntas de pesquisa e 

verificar se este trabalho foi capaz de respondê-las e, se positivo, de que forma o faz.  

 

Perguntas de pesquisa 

 

1. De que forma os professores civis perceberam as peculiaridades do contexto de ensino 

militar? 

 

Aplicando as unidades de análise cultural propostas por López (2004), foi possível 

identificar aspectos que caracterizam os militares como possuidores de uma identidade 

cultural própria. Não interessa a esta pesquisa discutir as causas ou efeitos disso, senão na 

medida em que essa identidade afeta as relações (inter/intra)culturais entre os docentes civis e 

os alunos militares e, consequentemente, o processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, foi possível verificar que os professores civis percebem que os militares 

possuem uma identidade cultural. O modo de organização, que, segundo López (2004), 

constitui uma unidade de análise para a compreensão das particularidades de uma cultura, nos 

militares está ligado à hierarquia e faz com que a ordenação das funções, por exemplo, se 

estenda a outros aspectos como a capacidade individual e as relações interpessoais 

consideradas adequadas. As pressuposições que decorrem dessa organização também são 

relevantes, pois se espera que superiores e subordinados tenham procedimentos conforme as 
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pautas de conduta válidas naquele contexto e isso, naturalmente, também se estende à sala de 

aula. 

Os símbolos estão na própria essência dos militares e o uso de fardas, como todos os 

distintivos, produz uma eloquente cadeia de significados que não pode ser ignorada pelo 

professor. Para os militares, não se trata de uma simples roupa com adereços. A forma como 

se apresenta a farda e os símbolos nela colocados dizem quem é essa pessoa e como ela deve 

se posicionar no contexto. A autoridade é um atributo que decorre da hierarquia e, portanto, a 

frase “sabe com que está falando?” permeia o discurso, ainda que de forma implícita, e é vista 

com naturalidade por alguns militares. Isso não significa dizer que os militares apenas 

utilizem o eixo vertical em seus relacionamentos. Confirmando a perspectiva de DaMatta 

(1997), os militares brasileiros transitam livremente nos dois eixos, alternando relações 

verticais e horizontais, conforme isso lhes seja conveniente. É preciso ter cuidado, portanto, 

para identificar o momento e/ou o temperamento para saber portar-se adequadamente e 

explorar de forma eficiente essa peculiaridade. 

Os militares adotam termos e expressões específicos – jargões – e seu uso é 

considerado uma marca identitária. Reconhecê-los e saber utilizá-los a seu favor é uma 

ferramenta que pode ser de alguma valia para estabelecer rapport com os militares, uma vez 

que o seu uso adequado sinaliza que o professor civil tem conhecimento destas 

especificidades. Para alguns militares, isso pode ser entendido como uma demonstração de 

respeito e simpatia. 

Conforme Silva (2012), as identidades tendem a ser estáveis e fixas e a identidade 

militar, consequentemente, não poderia escapar a essa tendência. É importante compreender 

que ainda que isso constitua uma regra predominante, ela não é incontornável ou imutável. 

Assim, o trabalho que venha a ser realizado com o desenvolvimento da percepção das 

diferenças e o questionamento da fixação devem ser realizados com toda a cautela que um 

contexto tão fortemente hierarquizado exige. Isso significa desenvolver a percepção de que, 

nas missões no exterior, por exemplo, os militares terão de aprender a conviver com outras 

culturas, com outros valores e, a partir daí, propor a discussão da fixidez e estabilidade da 

própria identidade. Trabalhar com integrantes de um contexto tão diverso do seu constitui, 

para o professor, a oportunidade de repensar seu próprio conceito de (inter/intra)culturalidade 

e desenvolver, ainda mais, esse atributo tão importante. 
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2. Quais estratégias de adequação didática e adaptação ao ambiente foram adotadas?  

 

No estudo que empreendi anteriormente (SILVA, M., 2012), cujo objetivo foi 

investigar as necessidades específicas de aprendizagem de LE dos militares, ficou patente a 

pertinência da adoção da abordagem comunicativa, em sua vertente de fins específicos. A fim 

de examinar de que forma os docentes aplicaram os postulados metodológicos ligados a essa 

abordagem, vale a pena retomar as seis tendências que deveriam guiar a prática docente, 

apontadas por Santa-Cecilia (1996, p.10): 

 

1) uso da língua para fins comunicativos, com foco no desenvolvimento da competência 

comunicativa e negociação de significados;  

Ainda que afirmar que a língua deve ser usada para fins comunicativos possa soar óbvio, 

é preciso levar em conta que até recentemente o método audiolingual reinava inconteste 

nos meios militares. Além disso, lembro que o sistema de credenciamento linguístico do 

EB não tem prazo de validade, o que significa que há chefes militares que não conhecem 

outra metodologia de ensino de LE e acreditam, portanto, que decorar frases e regras 

gramaticais equivale a aprender uma LE. Uma boa estratégia pode estar associada à 

contextualização do uso da língua. Conversar com militares que foram a missões no 

exterior, e que utilizaram LE mesmo sem “dominá-la”, é uma boa forma de o docente 

compreender como estes alunos negociam significados e levá-los a compreender que 

podem se comunicar, mesmo que cometam “erros”.  

2) ênfase nos processos naturais de aprendizagem, observando aspectos como interlíngua e 

análise de erros;  

A observação da análise de erros e da interlíngua se liga às conversas com militares que 

foram ao exterior, como propus. Os processos naturais ganham importância na medida 

em que dissociamos o aprendizado de uma LE no espaço da sala de aula. Consoante a 

adoção do método audiolingual, muitas vezes os militares são condicionados a 

acreditarem que há apenas dois locais para se aprender LE: a sala de aula e o laboratório 

de idiomas. A língua deve ser vista, portanto, como algo natural, que se aprende e se usa 

de forma natural, de forma progressiva e contínua. Estabelecer um paralelo entre a 

aquisição da LM e o aprendizado da LE pode valorizar estratégias ligadas à interlíngua e 

à análise de erros, para a qual o docente deve estar preparado. 
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3) valorização das estratégias individuais adotadas no processo de ensino-aprendizagem, 

procurando contemplar a capacidade particular de processar a informação recebida e as 

habilidades comunicativas em língua materna do aprendiz;  

As crenças, pressuposições, representações e mitos têm significativo peso na análise das 

estratégias individuais que o aluno militar adota em seu processo de aprendizagem de LE 

e que devem ser objeto de estudo do docente civil. Por exemplo, cito a crença de que a 

capacidade intelectual estaria vinculada à posição na hierarquia. Os oficiais seriam, 

assim, necessariamente mais capazes e inteligentes que os sargentos, cabos e soldados, 

Isso pode gerar uma excessiva autoconfiança (equivocada, por vezes) por parte dos 

oficiais e uma confortável acomodação das praças. Mais que querer romper esse 

paradigma, o docente deve aproveitá-lo a seu favor, estabelecendo estratégias que 

evidenciem a predominância, no contexto de ensino-aprendizagem, das habilidades 

individuais e sua desvinculação da hierarquia. Por outro lado, as atribuições funcionais 

demandam o desenvolvimento prioritário de diferentes habilidades comunicativas. Um 

aluno que esteja em vias de frequentar um curso de comando e Estado-Maior, por 

exemplo, deve desenvolver tanto as habilidades ativas quanto as passivas. Um aluno que 

vai frequentar um curso de selva, por outro lado, precisará mais das habilidades passivas. 

Especial atenção deve ser dada à vinculação que os militares fazem entre as estratégias 

individuais de aprendizagem e o reflexo condicionado. Assim como o tiro e a progressão 

no terreno são desenvolvidos por repetição, condicionando o militar a fazer estas e outras 

ações “sem pensar”, por reflexo apenas, ocorre a tendência a acreditarem que a LE 

também será aprendida assim. Como sugestão, o professor poderá surpreendê-los com 

contextos inovadores, mas vinculados às atividades militares, e que levarão estes alunos a 

perceberem a importância da criatividade e da autonomia. 

4) ensino centrado no aluno, permitindo que este assuma novas responsabilidades em seu 

próprio processo de aprendizado; e 5) desenvolvimento da autonomia discente;  

Estes dois tópicos parecem relacionar-se de forma indissociável, razão pela qual eu os 

agrupei. A percepção de que o aluno é o centro do processo manifesta-se pela 

preocupação que o docente deve ter na identificação das necessidades de comunicação e 

aprendizagem do aluno. No contexto militar, isso significa partir da premissa de que, 

apesar da farda, os grupos de alunos não são homogêneos. Portanto, deve-se buscar saber 

quais as especificidades de cada aluno ou grupo de alunos, de que forma a organização 

interna (hierarquia) altera a composição das turmas de alunos, as funções que cada um 
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poderá desempenhar. Além disso, nem sempre os alunos serão capazes de identificar essa 

pluralidade de contextos de uso, pois tendem a acreditar que aprenderão “tudo” e que 

estarão, assim, prontos a usar a língua em qualquer situação. Torná-los autônomos 

implica desafiá-los seguidamente, criando desconfortos que serão vistos pelos militares 

como obstáculos a superar. Se levarmos em conta que uma das dificuldades no ensino 

para militares é a falta de continuidade nas aulas e que o desenvolvimento da autonomia é 

desejável, vale a pena desenvolver ferramentas que permitam ao aluno dar 

prosseguimento aos estudos, mesmo que esteja na Amazônia, por exemplo. Cresce de 

importância, nesse contexto, o uso de TIC e o desenvolvimento de material didático 

próprio, como vimos. 

6) a importância da relação entre língua e contexto sociocultural. 

Embora a análise do que seja “contexto sociocultural” tenda a se voltar, exclusivamente, 

para os contextos da LE, é preciso desenvolver a percepção de que nossa própria cultura 

comporta uma pluralidade de facetas e que isso se relaciona, também, com a LM. Assim, 

o professor que atua no contexto militar deve levar em conta as especificidades desse 

segmento social e examinar, constantemente, de que forma isso produz efeitos nos usos 

que se faz da língua, seja ela materna ou estrangeira. No momento em que o professor 

propõe recriar um determinado contexto de uso, como a apresentação de um soldado em 

uma unidade militar estrangeira, por exemplo, deve levar em conta de que forma os 

costumes, as crenças, os modos de organização, etc., afetam a interação comunicativa. 

Quais são os fatores que diferenciam este contexto da apresentação de um civil em um 

novo local de trabalho? Os militares brasileiros têm os mesmo procedimentos de 

apresentação que os estrangeiros? De que forma os alunos-militares podem reconhecer (e 

evitar) inadequações comunicativas nesse contexto e em outros semelhantes? Tudo isso 

só será possível, portanto, com o desenvolvimento da sensibilidade com relação às 

relações (inter/intra)culturais que levem em conta os contextos de uso da língua que se 

está aprendendo e o contexto dos alunos. 

 

A fim de compreender a relação entre língua e contexto sociocultural, uma estratégia 

adequada é buscar o aprofundamento do contato com os militares e seu contexto. Uma boa 

opção inicial é ler obras que investigam o papel dos militares na história (principalmente as 

análises críticas que buscam entender porque os militares agiram de uma forma ou de outra), 

assim como textos que tratam das experiências recentes dos militares brasileiros no exterior. 
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Outra opção é realizar rapport, conversar com os militares mais experientes sobre suas 

viagens ao exterior e as impressões que tiveram, ganhar-lhes a confiança o suficiente para que 

contem as dificuldades linguísticas que sofreram. Essa estratégia também permitirá conhecer 

as regras sociais dos militares, suas representações e pressuposições. Permitirá, por fim, 

facilitar o trânsito do professor entre os militares. Além disso, usar a linguagem dos militares 

como estratégia de aproximação parece ser uma boa escolha. Usá-la com propriedade e 

adequação, naturalmente. Isso causará surpresa e abrirá muitas portas, fazendo com que, em 

certa medida, caiam os filtros afetivos e as barreiras entre os docentes civis e os alunos 

militares. 

Dessa forma, parece-me que as perguntas de pesquisa foram satisfatoriamente 

respondidas. 

 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

Realizar esta pesquisa, assim como aquelas que a antecederam, constituiu um duplo 

desafio. Ainda que parecesse simples e necessário esclarecer as peculiaridades do contexto de 

ensino-aprendizagem de LE para militares, como forma de aperfeiçoar esse processo para os 

alunos e facilitar a atuação dos professores, muitas vezes os óbices foram interpostos por 

aqueles mesmos a quem o projeto pretendia beneficiar. Se por um lado os militares ainda 

resistem a mudanças metodológicas e tendem a se apegarem excessivamente a um sistema 

que não os atende plenamente, por outro lado convencer os professores da pertinência de um 

projeto de ensino voltado para os militares evocava representações nem sempre lisonjeiras.  

Para que o projeto a que se vincula esta pesquisa não fenecesse, foi preciso negociar 

pacientemente. Aos militares foi necessário evidenciar, de forma quase individual, as 

limitações do método audiolingual, as possibilidades da abordagem comunicativa, driblar 

representações negativas e ampliar a confiança na competência profissional dos professores 

civis. Mais que isso, foi preciso levar em conta a forma discricionária como as escolhas 

didáticas são feitas no EB. Convencer o chefe militar da pertinência de um projeto, sobretudo 

quando falta ao pesquisador a imprescindível autoridade funcional e hierárquica, é uma luta 

árdua que parece, por vezes, quase perdida.  
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Da mesma forma, a apresentação do tema desta pesquisa, como já dito, provocava nos 

docentes um significativo estranhamento. O desconhecimento do contexto dos militares 

produz, entre outros, o questionamento da pertinência de buscar soluções didáticas para uma 

instituição que já possui sistemas de ensino de LE. As representações negativas, fruto do 

senso comum em relação ao papel dos militares na sociedade, também se manifestaram na 

forma de uma prudente distância, cuja manutenção deveria ser encarada como uma atitude 

natural.  

Embora não tenham impedido sua consecução, as limitações desta pesquisa decorrem, 

principalmente, desse estranhamento que, de parte a parte, encontra suas raízes nas posturas 

etnocêntricas que todos nós, em maior ou menor medida, ainda temos. A percepção de quem 

sou eu e quem é o outro, assim como o reconhecimento das diversidades que isso comporta, 

constituiu o cerne e o objetivo principal que persegui no limitado contexto desta pesquisa. 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES DE FUTUROS TRABALHOS 

 

 

 Em julho de 2013, após diversas negociações e ajustes, foi assinado o convênio entre a 

UFG e o COpEsp. Por meio deste instrumento, fica aberta a possibilidade de os futuros 

docentes de LE realizarem parte de seus estágios atuando junto aos militares daquela GUn do 

EB. Mas o que significa isso, em termos de oportunidade para as partes contratantes? Para o 

COpEsp, significa ter contato com discentes que se encontram na fase final de sua formação e 

que trazem, portanto, o frescor do conhecimento recém-adquirido somado ao entusiasmo dos 

profissionais iniciantes. As inovações na prática docente naquele contexto são, portanto, 

promissoras.  

Para os estagiários, futuros professores de LE, o COpEsp pode representar a 

oportunidade de trabalhar com adultos, cujo aprendizado de LE tem um objetivo bem 

específico, delineado por sua atuação profissional no Brasil e no exterior. Sobretudo, esses 

alunos pertencem a um agrupamento social que adota símbolos, tem modos de classificação 

próprios, possui crenças, parte de pressuposições para suas atuações, que são específicas e 

seguem pautas em condutas estabelecidas socioculturalmente. Para atuar de forma adequada 

nesse contexto e dar asas a todo o potencial como docente, portanto, urge ir além das 

percepções elementares de interculturalidade. É preciso compreender que as culturas não são 
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homogêneas e comportam diversas facetas e expressões culturais, entre as quais se encontra a 

cultura dos militares. 

O que este trabalho modestamente pretendeu – e creio que este objetivo foi atingido – 

foi servir como um guia para os professores civis de LE que tomassem como desafio atuar no 

contexto militar. Para isso, seria necessário conhecer as peculiaridades dos militares e de que 

forma isso afeta o processo de ensino-aprendizagem. De alguma maneira, as informações que 

apresento sobre a cultura dos militares e sua identidade podem ajudar o docente civil a 

remover o véu de desconhecimento e mistério que cobre os quartéis. 

Por outro lado, o contexto militar oferece um amplo e inexplorado campo de pesquisa. 

Se considerarmos, por exemplo, que os militares do COpEsp têm atuado no Haiti, na Costa do 

Marfim e na República Democrática do Congo, contextos em que a língua francesa se 

manifesta em múltiplas expressões, a investigação dos contrastes entre o francês da metrópole 

e o das ex-colônias constitui um convite. O ensino de LEs para fins específicos no contexto 

militar ainda carece de pesquisa, literatura especializada ou cursos de capacitação, sendo 

patente a inexistência de materiais em espanhol voltados especificamente para o ensino desta 

língua em situações profissionais militares, com o perfil semelhante ao do ensino de inglês da 

coleção Campaign
78

. A produção de materiais para o ensino de espanhol para fins militares, 

portanto, é uma possibilidade de pesquisa que se oferece. A língua inglesa, por sua vez, 

utilizada como língua franca nos contextos de atuação militar, também enseja investigação 

mais apurada. Além disso, os militares brasileiros são oriundos das mais diversas regiões do 

Brasil, o que poderia contribuir para uma pesquisa sobre a variedade do Português Brasileiro. 

Como se pode perceber, as possibilidades são muitas e constituem inéditos temas de 

pesquisa. As relações (inter/intra)culturais que se construirão entre professores de LE civis e 

alunos militares no contexto do COpEsp, para cuja concretização este trabalho pretende 

orientar os primeiros passos, são promissoras e benéficas para ambas as partes. Assim, espero 

que este trabalho seja útil para estes futuros pesquisadores. 

 

 

  

                                                 
78

 O Campaign é uma coleção editada pela editora inglesa Macmillan, composta de três volumes, que utilizam a 

abordagem do English for Specific Purposes (ESP). Parte da coleção tem sido empregada pelo Exército 

Brasileiro na preparação dos militares designados para a função de observadores militares da Organização das 

Nações Unidas – ONU. 
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PALAVRAS FINAIS 

 

 

Embora a apresentação desta dissertação encerre mais uma etapa do projeto de ensino 

de LE para os militares do COpEsp, a meta final ainda está longe de ser atingida. As naturais 

dificuldades encontradas ao longo dos trabalhos, assim como as pequenas conquistas, não 

constituem senão a motivação para continuar sempre, por acreditar na relevância de estudos 

que conduzam ao desenvolvimento da competência linguística entre os profissionais que, 

muitas vezes de forma anônima, representam nosso país no exterior. Espero que este singelo 

trabalho contribua, de alguma maneira, para despertar nos alunos-militares questionamentos a 

respeito da validade dos métodos de ensino até bem recentemente adotados, que lhes permita 

ver, mais claramente, o que é aprender uma LE, os desafios que isso compreende e as 

oportunidades que ser capaz de interagir com outros seres humanos apresenta. Aos colegas 

professores e pesquisadores, espero que o tema que pesquiso deixe de causar estranhamento e 

sirva como o despertar para uma área de investigação ainda muito carente e repleta de 

representações pouco esclarecidas.  

Espero que, na continuidade desta iniciativa, o processo de ensino-aprendizagem de 

LE para os militares se aperfeiçoe, que se estreitem os laços entre o conhecimento acadêmico 

dos professores-pesquisadores e a necessidade de desenvolvimento da competência em LE 

nos alunos-militares, o que contribuirá para que se concretize, de forma expressiva, o lema 

das Forças Especiais do Exército Brasileiro: 

 

QUALQUER MISSÃO, 

A QUALQUER HORA, 

EM QUALQUER LUGAR, 

DE QUALQUER MANEIRA! 
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Exemplo de elementos culturais inter-relacionados, conforme López (2004, p. 425) 

 

 

 Símbolos 

Crenças 

e 

saberes 

Modos de 

classificação 
Pressuposições Atuação 

Interação 

comunicativa 

A
li

m
en

to
s 

Uvas = 

abundância, 

prosperidade, 

dinheiro... 

Uvas 

com 

toques 

de sinos 

no Ano 

Novo = 

Boa 

sorte. 

Somente no 

Ano Novo 

(ninguém o 

faria em outro 

momento) 

Que os 

interlocutores 

conhecem e 

compartilham 

este ritual. 

Tomá-las 

em 

silêncio, 

conforme 

cada 

badalada. 

Temas de 

conversação: 

Comprou as 

uvas, não? 

Comeu todas 

as uvas? 

Que rápidas 

foram as 

badaladas este 

ano! 

Não pude 

terminar todas. 

  Determinamos 

quais são 

adequados 

para o café da 

manhã/almoço/ 

jantar... 

Os que 

correspondem 

ao 1º prato, ao 

2º prato... 

Aos diversos 

momentos do 

dia 

 Leitura de 

cartas e 

menus. 

Pedido no 

restaurante: 

Como primeiro 

[prato]... e 

como 

segundo... 

Vou pedir dois 

primeiros 

[pratos]... 

 Aceitar 

uma 

oferta 

logo de 

primeira 

revela 

má-

educação 

O que 

podemos 

oferecer nos 

distintos 

momentos do 

dia? 

Ao entrar na 

sala de uma 

casa, algo lhe 

será oferecido. 

Haverá uma 

negação depois 

da primeira 

oferta. Haverá 

outra oferta 

depois da 

primeira. 

Os amigos 

devem ser 

convidados 

a entrar em 

casa, não 

deixando-

os na 

porta. 

Oferecimentos: 

Quer beber 

algo? 

Não, obrigado. 

Tem certezade 

que não toma 

nada: um café, 

um suco? 

O que você 

quer beber? 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 

 
 

QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE DE ADAPTAÇÃO DOCENTE 
 

Este questionário tem por finalidade investigar aspectos da formação de professores de línguas 
estrangeiras (LE), sua prática docente e como se deu seu processo de adaptação ao contexto de 
ensino no meio militar, mais especificamente no Comando de Operações Especiais. 
As perguntas devem ser lidas atentamente, as dúvidas esclarecidas (diretamente com o aplicador ou 
por e-mail) e as respostas apresentadas de forma cuidadosa e o mais completas possível. Lembramos 
que os dados apresentados, em particular as experiências vividas, serão de grande importância para 
levantar e especificar as necessidades de militares aprendizes de LE no Exército e nas Forças 
Especiais. 
A fim de preservar a identidade do participante, pede-se preencher o espaço pseudônimo.  
 

Nome  

Função atual  Pseudônimo  

 
A) Como aprendeu a língua que ensina?   Por quanto tempo? (em anos) 
1. Sou nativo      (    )  __________ 
2. Meus pais são nativos, aprendi em casa  (    )  __________ 
3. Curso livre       (    )  __________ 
4. Professor particular     (    )  __________ 
5. Curso sem mestre (autodidata)   (    )  __________ 
6. Durante a licenciatura    (    )  __________ 
7. Outro (especificar):______________________ (    )  __________ 
 
B) É professor de outra língua estrangeira? Qual?______________________________________ 
 
C) Durante a licenciatura, quais eram suas áreas de interesse? 
 
Formação de professores (    )  Literatura (    )  Línguas mortas      (    ) 
Aquisição/Aprendizado (    )  Tradução (    )  Línguas indígenas  (    ) 
Literatura comparada (    )  Fonética (    )  Língua portuguesa (    ) 
Linguística Aplicada (    )  Turismo (    )   
Análise do Discurso (    )  Didática (    )   
Políticas de ensino (    )  Gramática (    )   
Outros (especificar)     (    ) __________________________________ 
 
 
 
 

APÊNDICE A 
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D) Após a licenciatura, quais são suas áreas de interesse? 
 
Formação de professores (    )  Literatura (    )  Línguas mortas      (    ) 
Aquisição/Aprendizado (    )  Tradução (    )  Línguas indígenas  (    ) 
Literatura comparada (    )  Fonética (    )  Língua portuguesa (    ) 
Linguística Aplicada (    )  Turismo (    )  Concursos       (    ) 
Análise do Discurso (    )  Didática (    )  Docência       (    ) 
Políticas de ensino (    )  Gramática (    )   
Outros (especificar)     (    ) __________________________________ 
 
E) Possui pós-graduação? Em que nível e área? 
_______________________________________________________________________________ 
 
F) Realizou algum exame de certificação linguística? Qual? 
 
Nome do exame:____________________________________  Nível: __________ 
Nome do exame:____________________________________  Nível: __________ 
Nome do exame:____________________________________  Nível: __________ 
 
G) Ao começar a trabalhar com o Exército, contava quantos anos de experiência docente? Em que 
contextos (escolas, cursos, aulas particulares, etc)? 
 ______________________________________________________ ______ anos  
 ______________________________________________________ ______ anos  
 ______________________________________________________ ______ anos  
 ______________________________________________________ ______ anos  
              TEMPO TOTAL DE DOCÊNCIA ______ anos  

 
H) Após ser designado (contratado) para trabalhar com o Exército, houve alguma preparação 
específica para a docência nesse contexto? Quanto tempo durou?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
I) Em sua avaliação, essa preparação foi suficiente para o desempenho do cargo? O tempo foi 
adequado? Faltou algo? O que poderia ter sido aperfeiçoado? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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J) Com relação ao ensino de línguas estrangeiras no Exército Brasileiro: 
         SIM NÃO 

1) Foi oferecida orientação metodológica?   (     ) (     ) 
2) Havia material didático adequado?    (     ) (     ) 
3) O espaço físico era adequado?    (     ) (     ) 
4) Havia pessoal de apoio (técnicos)?    (     ) (     ) 
5) Havia material de apoio (recursos)?     (     ) (     ) 
6) Havia acompanhamento do comando responsável?  (     ) (     ) 
7) Foram sugeridos aperfeiçoamentos para suas aulas?   (     ) (     ) 
 
Gostaria de acrescentar algum comentário a este tópico? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
K) Considerando sua formação como professor(a) de línguas estrangeiras, qual foi a maior 
dificuldade enfrentada no ensino no Exército?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
L) Você concorda com a afirmação que “os militares representam um segmento específico na 
sociedade, com costumes, tradições e cultura próprios”? Comente. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
M) As possíveis diferenças de costumes (e cultura) entre militares e civis interferiram na realização 
de suas atividades docentes? Cite exemplos ou relate algum caso: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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N) Na preparação de suas aulas, você teve oportunidade de utilizar materiais autênticos 
(documentos militares)? Como isso aconteceu? Se puder, cite exemplos: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
O) O ensino de línguas estrangeiras para fins específicos tem por objetivo adequar a forma como a 
língua é ensinada a um contexto profissional específico, em nosso caso o militar. Assim, além de 
aprender aspectos gramaticais e lexicais, o aprendiz tem contato com contextos de uso da língua 
relacionados a sua realidade profissional, como a rotina de uma quartel e materiais de uso militar, 
por exemplo.  
Você teve oportunidade de utilizar essa modalidade de ensino no contexto militar? 
Você acha que seria adequado a sua utilização? Por quê? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
P) Gostaria de acrescentar algum outro comentário? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Prezada COLEGA, 

 
Sua participação em minha pesquisa tem sido de grande valia. No entanto, preciso aprofundar 
algumas questões que tratamos no questionário. Assim, gostaria de lhe convidar a escrever uma 
NARRATIVA EM TEXTO CORRIDO de seu percurso docente, em particular o que viveu no Exército. 
Gostaria que você narrasse sua formação docente, algo de suas escolhas profissionais como 
professora de (LÍNGUA ESTRANGEIRA) e detalhar as experiências vividas como professora no 
Exército. Seria muito interessante conhecer sua percepção das diferenças dos ambientes de ensino 
civil e militar, assim como as estratégias que você adotou nesse contexto. 
A fim de complementar alguns aspectos da pesquisa, seria muito interessante que você pudesse 
ressaltar, nessa narrativa, os pontos a seguir. Lembro que a preservação da identidade do 
participante, mediante uso do anonimato, é ponto fundamental e será mantida no texto da pesquisa. 
 

(EXEMPLO DE COMENTÁRIOS QUE PODERIAM GUIAR A NARRATIVA) 
 

1. Você caracteriza que há diferenças nas áreas de interesse durante e depois de sua formação. 

Qual a razão disso? Isso afetou as estratégias que você adotou quando trabalhou com os 

militares? 

2. Que aspectos de sua experiência anterior contribuíram decisivamente nas estratégias 

adotadas? 

3. Você também diz que houve uma preparação para exercício da docência especificamente no 

Exército. O que mais você poderia dizer sobre a “estrutura” dessa preparação? Foram 

abordados aspectos dos “costumes militares”, ou seja, à forma como os militares se 

relacionam entre si e com civis. Há alguma forma de preconceito nisso? Há diferenças de 

gênero perceptíveis nessas relações (alguma forma de preconceito velada ou declarada)? 

4. Você diz que “as doutrinas adotadas pelo exército quanto a ensino/aprendizagem estão 

ultrapassadas no quesito conceitual e pragmático das práticas e abordagens hoje adotadas” 

houve orientação metodológica. Seria possível aprofundar essa observação?  

5. Você também afirma que há uma “falta discernimento do que seja UM PROCESSO de 

aprendizagem e os instrumentos que esse requer”. O que poderia ser feito em relação a esse 

problema, particularmente em relação à orientação que deva ser oferecida a um professor 

civil?  

6. Concordamos com sua afirmação de que “para nós que estamos fora do contexto, parece ser 

tão claro que o estudo de LE deveria ser parte da formação deles [dos forças especiais]” Que 

estratégias poderiam ser adotadas para reduzir os efeitos desse problema? Você conseguiu 

fazer isso alguma vez, ainda que parcialmente?  

7. Você disse concordar que há diferenças entre a cultura civil e a dos militares. Poderia 

elaborar sua afirmação de que “aprender uma língua é muito mais complexo do que apertar 

um gatilho”? 

8. Você parece concordar que é melhor levar a aula de línguas estrangeiras para os contextos 

rotineiros dos militares do que tirar o militar de sua rotina e leva-lo para a sala de aula? Você 

relata que houve atividade(s) na “casa de matar”. Como foi isso? Quais as experiências 

colhidas na oportunidade? Conte como foi. 

9. Existe uma percepção de que os alunos militares são “muito disciplinados”. Você atribui essa 

disciplina ao fato de serem, antes de alunos, militares ou isso decorre de uma possível 
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hierarquização da relação aluno-professor? Houve algum episódio que possa caracterizar 

isso? 

10. Você afirma que “o âmbito exército é um campo amplo de pesquisa e trabalho, além do 

fascínio que nos causa, até mesmo pelos conceitos e preconceitos que temos sobre a 

instituição, e ao entrar lá e perceber como as coisas funcionam mudamos muito nosso modo 

de pensar”. Por que o exército causaria fascínio nos civis? Quais são os preconceitos sobre os 

militares? Qual é a percepção de “mundos distintos” antes e depois de trabalhar nesse 

ambiente? Você poderia falar (escrever) mais sobre isso? 

11. A pragmática linguística identifica como “cortesia” a relação social que une emissor e 

destinatário. Assim, os eixos hierarquia (vertical) e familiaridade (horizontal) se entrecruzam, 

provocando, muitas vezes, estranhamentos e inadequações. De que forma você percebeu 

esses aspectos em sua relação, como civil, com os militares? 

 
Peço desculpas se os itens acima são muitos. Apenas quis pontuar tópicos que julgo importantes 
para nossa discussão. Sua narrativa é MUITO IMPORTANTE para minha pesquisa. Escreva com 
calma e não poupe detalhes do que viu e viveu. Mais uma vez agradeço sua ajuda. 

 
 O PESQUISADOR 
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ROTEIRO PARA A ENTREVISTA 

 

1. Qual era sua expectativa ao saber que trabalharia com os alunos-militares? Você 

achava que seria mais fácil, por conta da disciplina? Você achava que o ambiente seria 

hostil de alguma forma, por conta de uma ideia pré-concebida sobre os militares e seu 

ambiente? 

2. Qual o contraste entre a expectativa e a realidade? Como foi começar a trabalhar com 

alunos nesse contexto? 

3. Você considera que houve algum ensinamento nesse percurso? O que você aprendeu 

no período em que trabalhou com os militares? 

4. “Os militares tem toda uma forma de se relacionarem entre si, como se fosse uma 

sociedade à parte”. Você concorda com essa afirmação? Como você percebeu isso? 

5. Os militares usam muitos símbolos, como distintivos, insígnias etc. Como você vê 

essa simbologia? É difícil compreender isso? 

6. Os militares têm muitos rituais, como formaturas, permissões para entrar ou sair, 

apresentações etc. Como você, como professor civil, se enquadrava nessa realidade? 

7. “Os militares têm crenças em relação a si mesmos e que acabam pautando a sua 

conduta rotineira”. Por exemplo: a relação hierárquica que se estende a tudo. Você 

concorda com essa afirmação? Veja, por exemplo: a relação hierárquica interna que se 

estende a outros momentos. Os soldados, como extremo da base organizacional, são 

necessariamente ignorantes, na mesma medida em que formação superior dos oficiais 

lhes garante, automaticamente, um status superior. Como isso afetava a organização 

da sala da aula. Você acha que isso prejudicou a sua autonomia?  

8. Você viveu algum episódio em que se sentiu deslocado(a)? Fez algo que para você 

seria natural, mas que para os militares pareceu estranho? E o contrário, ou seja, os 

militares fizeram algo, que para eles seria natural, mas para você pareceu estranho? 

9. Nós falamos de símbolos, hierarquia, pressupostos (pré-conceitos), atos de 

comunicação. Como isso tudo se manifesta na sala de aula de línguas estrangeiras? 

10. “A profissão dos militares é matar”. Embora essa afirmação possa parecer chocante, a 

verdade é que ninguém deseja que seu filho vá para o Exército para “morrer pela 

pátria”. Sobreviver, portanto, é o objetivo e isso, numa situação de combate pode 

significar matar o seu semelhante. Como você vê essa relação dos militares com o ato 

de matar e de que forma isso se manifesta na vida deles e na sala de aula? 

11. Você concorda que os militares têm uma identidade e uma cultura próprios? Para 

você, qual é a diferença entre os termos “militar” e “milico”? O que você acha que 

esses termos significam para os militares com quem você trabalhou? 

12. Em que medida você percebe algum desenvolvimento como docente depois da 

experiência de trabalhar com os militares? Você mudou a metodologia que usava? 

Teve de adaptá-la? Como foi esse processo? 

13. Vamos considerar que as relações pessoais podem ter dois eixos: um horizontal, em 

que as pessoas são semelhantes e há maior familiaridade e outro vertical, em que as 

relações são hierarquizadas e há pouca familiaridade. Como você considerava que 
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eram as relações no começo do seu trabalho e como considera que isso ficou no final 

de seu período? 

(Seria possível aplicar o DMIS?) 
 

FASE ETAPA CARACTERÍSTICAS 

Etnocêntrica 

Negação Rechaço às diferenças culturais. Pouco contato com outras 

culturas. Ignorância. 

Defesa Contato reduzido com “os outros”, que parecem menos reais 

que os do próprio grupo. Tendência à polarização nas 

discussões sobre diferenças culturais. Uso de estereótipos. 

Minimização Premissa da semelhança básica entre todos os seres 

humanos. As outras culturas tendem a ser trivializadas ou 

romantizadas. 

Etnorrelativista 

Aceitação Compreensão do próprio contexto cultural e da existência de 

outros contextos. Respeito pelas diferenças de 

comportamento e valores. 

Adaptação Capacidade de modificar as bases de referência cultural. 

Exame do mundo a partir de outras culturas. 

Integração Ampliação da habilidade para perceber os fatos no contexto 

cultural e, a partir daí, incluir a própria definição de 

identidade. 
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
O respeito à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após 

consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou seus 
representantes legais manifestem a sua anuência à participação na pesquisa.  

 
Por essa razão, criaram-se as seguintes Instruções para elaboração do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde: 

 
a) o texto do Termo de Consentimento deve ser redigido em linguagem acessível, considerando que 
os esclarecimentos devem ser dirigidos aos sujeitos da pesquisa. O tamanho das letras e o 
espaçamento utilizados no Termo de Consentimento devem ser tais que permitam uma fácil leitura. 
 
b) A redação do termo de Consentimento submetida à análise do CEP/UFG deve ser idêntica àquela 
fornecida ao sujeito da pesquisa, sendo, portanto, vedada qualquer alteração após emissão de 
parecer final do Comitê. 
 
c) Em pesquisas envolvendo crianças, adolescentes, portadores de perturbação ou doença mental e 
sujeitos em situação de substancial diminuição em suas capacidades de consentimento, o Termo de 
Consentimento deverá ser assinado por seus representantes legais, sem suspensão do direito de 
informação dos indivíduos, no limite de sua capacidade (Res. CNS n.

o
196/96-IV.3.a).  

 
d) A liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para aqueles sujeitos que, 
embora adultos e capazes, estejam expostos a condicionamentos específicos ou à influência de 
autoridade, especialmente estudantes, militares, empregados, presidiários, internos em centros de 
readaptação, casas-abrigo, asilos, associações religiosas e semelhantes, assegurando-lhes a inteira 
liberdade de participar ou não da pesquisa, sem quaisquer represálias (Res. CNS n.

o
196/96-IV.3.b). 

e) Em pesquisas em que estiver prevista a utilização e o armazenamento de material biológico (Res. 
CNS n.

o
 347/2005), deve constar do Termo de Consentimento a declaração do compromisso do 

pesquisador em utilizar tal material exclusivamente para o projeto de pesquisa proposto. Além disso, 
deve-se apresentar informação quanto ao armazenamento de material biológico para futuros estudos, 
mediante aprovação do(s) novo(s) projeto(s) pelo CEP.  

f) Em pesquisas em que estejam previstos coleta, processamento, uso e armazenamento de dados e 
materiais genéticos humanos, deve também constar do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
os itens do artigo V da Res. CNS n.

o
 340/2004.  

g) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, quando necessário, deve explicitar informação 
quanto a medidas de proteção de dados individuais, resultados de exames e testes, bem como do 
prontuário, que somente serão acessíveis aos pesquisadores envolvidos e aos quais não será 
permitido o acesso a terceiros (seguradoras, empregadores, superiores hierárquicos etc.). 

f) Em projetos de pesquisas em que estiver prevista a aplicação de questionários e/ou a realização de 
entrevistas, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deve assegurar ao indivíduo o direito de 
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recusar-se a responder às perguntas que ocasionem constrangimentos de alguma natureza. O sujeito 
deve ser informado a respeito do tempo previsto para aplicação do questionário ou do número e 
duração das sessões de entrevista; do local e dos meios utilizados para registro da entrevista; do uso 
e destino do material coletado.  

 
 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. 
Meu nome é MAURO RICARDO TONIOLO SILVA, sou o pesquisador responsável e 
minha área de atuação é ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS. 
Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 
parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas 
é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será 
penalizado(a) de forma alguma 
Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o(s) 
pesquisador(es) responsável(is), MAURO RICARDO TONIOLO SILVA, no telefone 
(62) 8187-3314 ou (21) 8240-7173 e ProfªDrª LUCIELENA MENDONÇA DE LIMA 
nos telefones:xxxx-xxxx e xxxx-xxxx. Em casos de dúvidas sobre os seus direitos 
como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3521-1075 
ou (62) 3521-1076.  
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 
- Título: Guia de sobrevivência para professores de línguas estrangeiras em 
ambiente militar; 
- Justificativa, objetivos: A presente pesquisa está inserida no processo de 
desenvolvimento do ensino de línguas estrangeiras para os militares do Comando 
de Operações Especiais (COpEsp). Em razão de tratar-se de contexto de ensino-
aprendizagem pouco conhecido por docentes civis de línguas estrangeiras, nesta 
pesquisa investigamos as peculiaridades do ambiente militar, em especial aquelas 
que podem caracterizá-lo como uma cultura. Compreendido isso, é preciso 
examinar, também, as experiências vividas por professores que trabalharam e/ou 
trabalham nesse contexto e as estratégias que tenham adotado para atingir o 
objetivo de ensinar, de forma eficaz, línguas estrangeiras a aprendizes militares.  
- Procedimentos utilizados na pesquisa: Esta pesquisa será realizada na forma de 
questionário, com perguntas fechadas (respostas pré-estabelecidas) e abertas 
(respostas livres); 
- especificação de desconforto e riscos possíveis e os benefícios decorrentes da 
participação da pesquisa;  
- forma de acompanhamento; 
- informação sobre a possibilidade de inclusão em grupo controle ou placebo (se for 
o caso); 
- informação sobre o direito de pleitear indenização em caso de danos decorrentes 
de sua participação na pesquisa; 
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- informação sobre as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da 
participação da pesquisa; 
- esclarecer que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira 
pela sua participação; 
- garantia do sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 
confidenciais envolvidos na pesquisa; 
- apresentar a garantia expressa de liberdade do sujeito de se recusar a participar ou 
retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e 
sem prejuízo ao seu cuidado; e 
- no caso de pesquisa que envolva o armazenamento de materiais biológicos 
humanos para investigações futuras, devem ser apresentados: justificativa quanto à 
necessidade e oportunidade para usos futuros; consentimento dos sujeitos da 
pesquisa doadores do material biológico, autorizando a guarda do material; 
declaração de que toda nova pesquisa a ser feita com o material será submetida 
para aprovação do CEP da instituição e, quando for o caso, da CONEP (Res. CNS 
n.o 347/2005-1.1, 1.2, 1.3, 1.4). 
 
 
 

__________________________________________ 
MAURO RICARDO TONIOLO SILVA - Pesquisador 

 
 
 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 
PESQUISA 

 
Eu, _________________________________________________, RG 
___________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo Guia de 
sobrevivência para professores de línguas estrangeiras em ambiente militar, 
como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador 
MAURO RICARDO TONIOLO SILVA sobre a pesquisa, os procedimentos nela 
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 
momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu 
acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 
 

Local e data: Goiânia, GO, ______de_______________de 2013. 
 
 
Nome e Assinatura do sujeito: ____________________________________ 
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