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Resumo 

Silva, Viviane Bousada Caetano da; Meyer, Rosa Marina de Brito 
(Orientadora). Aspectos interacionais e culturais da ordem no ensino de 

português como segunda língua para estrangeiros (PL2E) em ambiente 
militar. Rio de Janeiro, 2015. 152p. Tese de Doutorado - Departamento de 
Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Este trabalho tem como principal objetivo classificar o ato de fala ordem 

utilizado por militares do Exército Brasileiro em interações cotidianas com suas 

características interacionais e culturais subjacentes, a fim de colaborar para a 

melhoria do ensino do português brasileiro para alunos estrangeiros militares. Para 

tal, a fundamentação teórica desta tese se concentra em uma abordagem de ordem 

interdisciplinar e se baseia na relação de interface entre o Interculturalismo; a 

Pragmática e a interação no discurso; além de categorias gramaticais do português 

brasileiro. O estudo consiste em uma pesquisa de base qualitativa no âmbito da 

microanálise etnográfica, do tipo direta ou participante, em que se analisa o ato de 

fala ordem no âmbito militar por meio de gravação em áudio de quatro situações-

problema em que os participantes simulam interações nas quais ocorre o ato de 

fala em questão. Para tanto, levam-se em consideração nessas situações variáveis 

contextuais como distância de poder, distância social e urgência da execução da 

ordem, tais como propostas por Brown e Levinson (1987) e Hofstede (2010). Os 

resultados apontam que o uso de estratégias de polidez para minimizar o ato de 

ameaça a face da ordem ocorre quando, pelo menos uma das variáveis 

interacionais apresenta-se na situação. Portanto, esta pesquisa identifica e 

classifica os tipos de ordem enunciados em ambiente militar de acordo com 

variáveis situacionais específicas. Dessa maneira, o professor de PL2E tem 

subsídios e embasamento teórico para transmitir ao seu aluno tanto as 

especificidades linguísticas quanto as culturais do idioma estrangeiro ensinado, 

contribuindo no consequente desenvolvimento da competência comunicativa dos 

alunos. 

Palavras-chave 

Interculturalismo; ato de fala ordem; ambiente militar; português para 

estrangeiros. 
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Abstract 

Silva, Viviane Bousada Caetano da; Meyer, Rosa Marina de Brito 
(Advisor). Interactional and cultural aspects of order in the teaching of 

Portuguese as a foreign language in military environments. Rio de 
Janeiro, 2015. 152p. Doctorate Thesis - Departamento de Letras, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

This work aims mainly to classify the speech act of order performed by 

soldiers in the Brazilian Army taking into account interactional and cultural 

aspects underlying this type of utterance, in order to promote the viability of a 

more effective Portuguese language teaching method for foreign soldiers. Thus, 

the theoretical foundation of this paper is based on an interdisciplinary approach 

that emphasizes the interface between intercultural and interactional aspects from 

a pragmatic perspective. This study consists of a qualitative research that uses 

direct ethnographic microanalysis to examine the speech act of order in the 

military environment recorded in four situations of case study in which volunteers 

participate in interactions where the speech act is present. Therefore, in such 

circumstances, contextual variables such as power distance, social distance and 

urgency to carry out orders are considered according to what is proposed by 

Brown and Levinson (1987) and Hofstede (2010). The results point to the use of 

strategies of politeness to minimize the act of threat when an order is given, and 

they indicate that there is always at least one of the following interactional 

variables: short hierarchical distance, close social proximity and non-urgency of 

order. In this manner, Portuguese teachers are have resources and theoretical 

foundation to convey to their students both idioms and cultural idiosyncrasies of 

the language they are teaching, and improve students’ language skills. 

 

Keywords 

Interculturalism; Speech Act of order; military environment; Portuguese as a 

Foreign Language.  
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Resumen 

Silva, Viviane Bousada Caetano da; Meyer, Rosa Marina de Brito 
(Orientadora). Aspectos interaccionales y culturales de la orden en la 

enseñanza de portugués como segunda lengua para extranjeros (PL2E) 
en ambiente militar. Rio de Janeiro, 2015. 152p. Tesis de Doctorado - 
Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro. 

Este trabajo tiene como principal objetivo clasificar el acto de habla orden 

empleado por militares del Ejército Brasileño en interacciones cotidianas con sus 

características interaccionales y culturales implícitas, a fin de que se colabore a la 

mejoría de la enseñanza del portugués brasileño a los alumnos extranjeros 

militares. Para ello, la fundamentación teórica de esta tesis se concentra en un 

abordaje de orden interdisciplinario y se basa en la relación entre el 

Interculturalismo; la Pragmática y la interacción en el discurso; además de 

categorías gramaticales del portugués brasileño. El estudio consiste en una 

investigación de base cualitativa en el ámbito del microanálisis etnográfico, del 

tipo directo o participante, en el que se analiza el acto de habla orden en el ámbito 

militar por medio de grabaciones en audio de cuatro situaciones problema en las 

que los participantes simulan interacciones en las cuales ocurre dicho acto de 

habla. Para ello, se consideran en esas situaciones variables contextuales como 

distancia de poder, distancia social y prisa de la ejecución de la orden, tales como 

propuestas por Brown y Levinson (1987) y Hofstede (2010). Los resultados 

señalan que el uso de estrategias de cortesía para minimizar el acto de amenaza a 

la cara de la orden ocurre cuando, por lo menos una de las variables 

interaccionales se presentan en la situación. Por lo tanto, esta investigación 

identifica y clasifica los tipos de orden enunciados en ambiente militar de acuerdo 

con variables situacionales específicas. De esa manera, el profesor de PL2E tiene 

subsidios y base teórica para transmitir a su alumno tanto las especificidades 

lingüísticas como las culturales del idioma extranjero enseñado, contribuyendo en 

el consecuente desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos. 

Palabras-clave 

Interculturalismo; acto de habla orden; ambiente militar; portugués para 

extranjeros. 
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Como vivimos en una sociedad, necesitamos 

comprender bien a los que nos rodean y a la 

vez hacernos comprender bien por ellos. Si no 

existe entre ellos y nosotros una adecuada 

comunicación, nuestra convivencia será difícil 

o, incluso, imposible. Es preciso saber bien lo 

que se dice y a quién se dice, y de acuerdo con 

esto hay que mirar cómo se puede y cómo se 

debe decir. Para esto hace falta un 

conocimiento a fondo de las posibilidades y de 

los peligros que se encierran dentro del 

idioma.  

 
SECO, M. Gramática esencial del español. 

Madri: Espasa Calpe, 1994. P. 25. 
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