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RESUMO 

 

CARVALHO, Matheus Silva. Idioma inglês em missões da ONU: A influência do 

ensino do idioma inglês durante a formação na AMAN, no desempenho de funções na 

Missão de Paz no Haiti. Resende: AMAN, 2018. Monografia. 

 

 

A presente pesquisa abordou o tema idioma inglês em missões da ONU, tendo como 

objetivo central analisar a influência do ensino deste idioma no cumprimento de missões 

no Haiti e comparar os dados levantados no questionário feito com participantes de 

contingentes durante o auxílio prestado pelo Brasil no território haitiano. Para a 

realização do estudo foi utilizada uma metodologia bibliográfica, onde foram 

pesquisados livros e banco de dados eletrônico a respeito do tema. Também foi 

realizado um estudo de caso com militares que estiveram em missões no Haiti, aos quais 

foi aplicado um questionário a fim de se verificar a importância do idioma inglês para as 

Missões de Paz. Por fim, concluiu-se que existem grandes dificuldades de comunicação 

por parte dos militares que atuam nas Missões de Paz, devendo ser dado um maior 

enfoque na solução das dificuldades apresentadas pelos militares durante o 

cumprimento da Missão de Paz e na obtenção do Índice de Proficiência Linguística 

durante a formação. 

 

Palavras-chave: Idioma inglês. Influência. Missões do HAITI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

CARVALHO, Matheus Silva. English Language in UN Missions: The Influence of 

English Language Teaching during AMAN Training in the Role of the Mission in 

Haiti. Resende: AMAN, 2018. Monograph. 

 

 

The present research focused on the English language theme in UN missions, with the 

main objective of analyzing the influence of the teaching of this language in the 

accomplishment of missions in Haiti and comparing the data collected in the 

questionnaire with participants of contingents during the aid provided by Brazil in the 

territory Haitian. For the accomplishment of the study a bibliographical methodology 

was used, where they were searched for books and electronic database on the subject. A 

case study was also carried out with military personnel who were on missions in Haiti, 

to which a questionnaire was applied to verify the importance of the English language 

for the Missions of Peace. Finally, it was concluded that there are great communication 

difficulties on the part of the military that work in the Missions of Peace, and a greater 

focus should be given to solving the difficulties presented by the military during the 

accomplishment of the Peace Mission and obtaining the Index of Language Proficiency 

during the formation. 

 

Keywords: English language. Influence. Missions of HAITI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nosso país é visto como uma nação que realiza ajuda humanitária, temos uma 

grande participação em busca da paz, contribuindo com países que passam por 

dificuldade. Isso, de acordo com o artigo “Speak softly and carry a clank cheque” da 

revista The Economist que refere que o Brasil está se tornando um dos maiores doadores 

mundiais de ajuda a “países pobres”. Nosso país iniciou esse apoio a outras nações a 

partir da necessidade de outros países em manter o equilíbrio de suas nações. 

 

 

O terremoto no Haiti em 2010 mostrou a catástrofe gerada no país, desastres 

naturais que custaram ao país cerca de 1,3 trilhão de dólares. A ajuda 

humanitária começa a ser abordada na Convenção de Genebra de 1864, 

posteriormente foi ganhando atenção principalmente pelos países 

desenvolvidos. O Brasil começa a atuar mais ativamente em 2006 com o 

Grupo de Trabalho Interministerial de Assistência Humanitária Internacional 

e posteriormente o valor dado a Cooperação Humanitária Internacional foi se 

tornando mais relevante e se tornando parte da Política Externa Brasileira. 

(TAMBOURGI, 2012) 

 

 

Possuímos uma política participativa, de maneira pacífica, respeitada no 

contexto internacional, contribuindo assim, no envio de tropas para solucionar crises 

juntamente com outros organismos internacionais. “O Brasil, tradicionalmente, tem 

contribuído com o esforço internacional para a promoção da segurança e da paz 

mundiais.” (BOLETIM DO EXÉRCITO, 13/2014, p.31). 

Nossa diretriz é atuar em operações de manutenção da paz e ação humanitária, 

como previsto:  

A Estratégia Nacional de Defesa (END) prevê, como ação estratégica para 

sua implementação, no campo das operações internacionais, o seguinte: 

Promover o incremento do adestramento e da participação das Forças 

Armadas em operações internacionais em apoio à política exterior, com 

ênfase nas operações de paz e ações humanitárias, integrando Forças da 

Organização das Nações Unidas (ONU) ou de organismos multilaterais da 

região. (BOLETIM DO EXÉRCITO, 13/2014, p.31). 

 
A Política Nacional de Defesa (PND) destaca a necessidade de um preparo 

eficiente quando afirma: “Para ampliar a projeção do país no concerto 

mundial e reafirmar seu compromisso com a defesa da paz e com a 

cooperação entre os povos, o Brasil deverá aperfeiçoar o preparo das Forças 

Armadas para desempenhar responsabilidades crescentes em ações 

humanitárias e em missões de paz sob a égide de organismos multilaterais, de 

acordo com os interesses nacionais (BOLETIM DO EXÉRCITO, 13/2014.  

p.31). 
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Por participar de missões, como as supracitadas, faz-se necessário que seja 

realizada uma preparação das tropas que serão desdobradas nesses territórios. Um 

importante item desse preparo é a comunicação. O aprimoramento no idioma deve ser 

realizado para que haja o entendimento e a padronização entre tropas amigas durante o 

cumprimento da missão. 

 

Nas mais diversas esferas tem sido reconhecido o importante papel 

desempenhado pela linguagem nos dias de hoje, em “um mundo no qual nada 
de importante se faz sem discurso” (Santos, 2000:74). Muito além do caráter 

comunicativo da linguagem, de entendimento mútuo entre pessoas, deve-se 

ressaltar seu caráter constitutivo, relativo à sua capacidade de construir 

verdades e produzir realidades, o que faz do discurso no mundo moderno 

uma valiosa forma de poder. (AMR BARBOSA, 2008, p.2). 

 

O foco da pesquisa se refere à influência gerada pelo ensino do idioma inglês 

durante a formação na AMAN, para sua posterior aplicação em missões de paz. Foram 

realizados levantamento de dados bibliográficos, dando atenção para as respostas de um 

questionário em uma pesquisa de campo feito com militares que participaram da missão 

de paz no Haiti no período entre 2012 e 2017. 

Partindo do problema de que o militar empregado em missões de paz necessita 

comunicar-se com seus superiores, pares e subordinados, além de estabelecer contato 

com a população local, ele necessita dominar o idioma exigido na missão. Sendo assim, 

o ensino da língua inglesa durante a formação do militar o capacita a comunicar-se de 

maneira adequada no exterior?  

Os objetivos do trabalho são: verificar se o ensino da língua inglesa durante a 

formação do militar o capacita a comunicar-se de maneira adequada em missões no 

exterior e, saber as dificuldades mais comuns encontradas no uso da língua e na 

obtenção do credenciamento linguístico. Os procedimentos metodológicos serão os 

seguintes: leituras preliminares para aprofundamento do tema; definição da população e 

amostra a ser investigada; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

definição das etapas de análise do material. 

O trabalho está estruturado do seguinte modo: 

O item 3 abordará sobre a importância do idioma, o item 4 tratará da obtenção 

do credenciamento linguístico no idioma inglês e também do ensino de inglês na 

AMAN, ambos os itens trazendo uma breve conceituação e análise. 
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O item 5 apresenta de um modo simples e resumido as missões de paz no Haiti e 

os contingentes que possuem militares que participaram do questionário. Esse, que será 

abordado no item 6 com uma análise e comparação das perguntas realizadas aos 

militares integrantes do 17º ao 26º contingentes na ajuda humanitária no Haiti. 

O 7° e último item apresenta a conclusão retirada da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

A pesquisa foi realizada seguindo os aspectos de metodologia, de 

fundamentação teórica e de pesquisa de campo. A proposta da pesquisa é verificar se o 

ensino da língua inglesa durante a formação proporciona ao militar comunicar-se 

adequadamente durante missão no exterior. 

Quanto à coleta de dados, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, 

realizada com militares que participaram de missões de paz no Haiti no período de 2013 

a 2017. Outras informações foram obtidas através de artigos, documentos, Boletins do 

Exército e sites das Forças Armadas. Os dados principais foram obtidos através da 

pesquisa de campo que será posteriormente analisada.  

 

2.1 Revisão da literatura 

 

É notável a importância do preparo individual para o aprimoramento no idioma 

inglês. Ainda mais no que se refere a comunicação, em que deve ser compreendido o 

que está sendo dito, de modo que a informação realmente esteja sendo transmitida de 

maneira adequada. “A língua inglesa é imprescindível nos dias atuais, pois a 

globalização faz com que se torne algo fundamental. O inglês é a língua internacional, a 

língua dos estudos, das viagens, dos negócios, enfim, a língua da comunicação com 

todo o mundo.” (BRITO, 2016). 

A atuação dos militares em operações para prover segurança deve ser somada à 

facilidade de comunicar-se com a população local. É necessário o amplo conhecimento 

da língua falada no local para uma melhor comunicação. “(...) a proficiência tática deve 

ser combinada com a habilidade do soldado para falar a língua e entender a cultura da 

sociedade que ele busca proteger.” (MILITARY REVIEW, 2006, p. 37). 

O apoio de diversos países com relação a calamidades públicas se relaciona ao 

nível de desenvolvimento do país, levando em consideração a quantidade de recursos 

que eles poderão investir. Os maiores doadores no ano de 2011 foram Estados Unidos, 

Reino Unido, Alemanha, Espanha e Suécia. (DEVELOPMENT INITIATIVES, 2011). 

Mesmo sendo os que mais doaram, países emergentes realizaram práticas de ajuda 

humanitária. O Brasil iniciou mais ativamente no ano de 2006, com a criação do Grupo 

de Trabalho Interministerial de Assistência Humanitária Internacional (GTI-AHI), que 
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possui a finalidade de coordenar atividades de ajuda humanitária brasileira em outros 

países. (TAMBOURGI, 2012). 

Devido à participação do nosso país em Missões de Paz, cabe aos nossos 

militares estarem preparados para exercer funções de intérpretes locais ou militares, que 

exigem, além da confiança passada por eles, um conhecimento amplo no idioma inglês, 

no idioma local, ou no idioma oficial da missão.  

 

(...) o emprego de intérpretes torna-se quase obrigatório, com as devidas 

preocupações em relação à sua confiabilidade. O ideal é que os profissionais 

que exerçam essa atividade tenham uma performance eficaz na língua oficial 

da missão de paz e da população local, quando esta for diferente da língua 

oficial da missão. (BRASIL, 2013, p.42). 

 

 

O contato com as pessoas pode ser estabelecido de diversas formas, entretanto a 

comunicação verbal é o método mais comum, que proporciona maior facilidade na 

compreensão por parte do locutor e do ouvinte. Para que isso ocorra, o domínio do 

idioma falado é de fundamental importância, ainda mais em missões de paz onde a 

confiança deve ser estabelecida. “O que somos, nossas identidades sociais, são 

construídas por meio de nossas práticas discursivas com o outro” (LOPES, 2002, p.32). 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos  

 

Visando uma maior atenção dada no estudo do idioma inglês, formulou-se o 

seguinte problema da pesquisa: O ensino da língua inglesa durante a formação do 

militar o capacita a comunicar-se de maneira adequada em missões no exterior? 

Questionamentos foram levantados durante a elaboração do trabalho como: Quais as 

maiores dificuldades encontradas na comunicação durante as missões de paz no Haiti 

utilizando a língua inglesa? Se houve procura por escolas particulares de idiomas e a 

necessidade da proficiência linguística no desempenho de funções no exterior. 

Parte-se da hipótese de que o ensino do idioma na AMAN poderia tratar das 

dificuldades encontradas pelos militares que estiveram no exterior e também das 

dificuldades encontradas no Teste de Proficiência Linguística. 

Logo, os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras 

preliminares para aprofundamento do tema, sobre as missões de paz e credenciamento 

linguístico; posteriormente foi realizada a montagem de um questionário para a coleta 
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de dados; e por fim a análise e comparação dos dados coletados. Foram realizados 

questionários através do Google Formulários, restrito aos oficiais da arma de 

Engenharia, participantes dos contingentes 17° ao 26°, no período de 2012 a 2017 no 

Haiti. 

Levando em consideração que o tempo destinado a sessão de idiomas já é 

pequeno, a quantidade de matéria é volumosa, há a questão de que cada cadete possui 

um grau de conhecimento da língua e uma dificuldade diferente. Além de ser muito 

complexa a questão do ensino, a cadeira de idiomas possui objetivos a serem 

cumpridos. 

Com o propósito de operacionalizar a pesquisa, foram adotados os 

procedimentos metodológicos descritos abaixo. 

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de 

aprofundar-se no tema e reunir a base teórica do trabalho. Depois desse levantamento de 

informações, foi analisada toda a documentação, referente às missões de paz, ao 

credenciamento linguístico e suas maneiras de ser obtido, realizando, em seguida, um 

questionário, que foi montado para uma posterior análise e compilação de dados. 

Existia uma bibliografia consistente a respeito do assunto, até mesmo trabalhos e 

artigos sobre a modernização no estudo de idiomas no Exército Brasileiro. A literatura 

consultada, juntamente com as respostas obtidas no questionário foi suficiente para a 

confecção do trabalho e para se alcançar os objetivos propostos. 
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3 IMPORTÂNCIA DO IDIOMA 

 

A língua inglesa é uma das línguas mais utilizadas para se comunicar. Tanto 

para a comunicação formal entre os indivíduos quanto para meio de divulgação de 

informação na internet. A velocidade com que as informações circulam e a facilidade 

que as pessoas possuem para obter conhecimento faz com que elas utilizem a língua 

inglesa como importante meio de comunicação. 

 

 [...] a linguagem tem ocupado um papel cada vez mais importante na 

contemporaneidade. Dado o caráter contínuo e cada vez mais veloz das 
mudanças que afetam o mundo social. A língua inglesa ocupa lugar central na 

modernidade líquida: ela constitui um dos principais instrumentos para a 

circulação da elite nômade; é passaporte indispensável para a fluidez 

contemporânea, para a circulação pelas novas fronteiras do conhecimento. 

(AMR BARBOSA, 2008, p.1). 

 

 [...] hoje, aproximadamente 1,5 bilhões de pessoas no mundo já possuem 

algum grau de conhecimento da língua inglesa, o que corresponde a 25% da 

população mundial; 80 a 90% da divulgação do conhecimento científico é 
feita em inglês. (AMR BARBOSA, 2008, p.5). 

 

O número de pessoas que possuem conhecimento na língua inglesa foi 

verificado também em artigo da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

(GUIMARÃES, 2008) . 

Pode existir uma influência através do uso da linguagem. O discurso pode ser 

usado como uma forma de passar determinado ponto de vista para as pessoas que estão 

ouvindo. Sendo, desse modo, uma maneira de influenciar pessoas através das palavras. 

“O poder como verdade vem se instituir, ora pelos discursos” (FERREIRINHA e 

RAITZ, 2010).  

Explicado pela autora do artigo Alessandra Maciel Ramundo Barbosa, Foulcault 

mostra que a relação entre poder e saber é feita através do ato de convencer, persuadir e 

envolver, ou seja, está diretamente ligado a linguagem utilizada que vai estabelecer a 

comunicação. “O que se faz com que o poder se mantenha e seja aceito é simplesmente 

que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato permeia, produz 

coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso” (BARBOSA, 2008 apud 

FOULCAULT, 1979/2000, p.8). “O que somos, nossas identidades sociais, são 

construídas por meio de nossas práticas discursivas com o outro” (BARBOSA, 2008 

apud LOPES, 2002, 32). 
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Um recorte de documento dos Estados Unidos da América mostra a busca de 

uma melhoria no seu treinamento linguístico como um modo de preparo para seus 

soldados em uma nova era de conflitos. “A habilidade linguística e a experiência 

regional não são valorizadas como competências fundamentais, embora sejam tão 

importantes quanto os sistemas das armas.” (BARBOSA, 2008).  

 

O documento intitulado “2007 Army Posture Statement”, do Exército dos 

Estados Unidos da América, de fevereiro de 2007, ratifica tal postura: “ O 

treinamento linguístico tem recebido ênfase sem precedentes” (adendo N); 

“Estamos empreendendo uma variedade de iniciativas para aumentar nossa 

capacitação em consciência cultural e em língua estrangeira”: e ainda, “ A 

capacitação em língua estrangeira se estende além dos linguistas, dos 

analistas de inteligência, e interrogadores para cada soldado e líder”. 
(BARBOSA, 2008) 

 

Portanto, não é somente a estratégia de combate, o armamento, equipamento e 

militares bem treinados que cumprirão a missão, existe a necessidade de uma soma de 

habilidades, a comunicação deve ser simples, bem feita e de fácil compreensão, pois ela 

é fundamental para que haja o entendimento de cada tarefa a ser executada. Desse 

modo, o idioma e a cultura devem ser levados em consideração. 
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4 CREDENCIAMENTO LINGUÍSTICO 

 

4.1 Certificado de Proficiência Linguística  

 

Um dos objetivos descrito no Boletim do Exército n°33, de 18 de Agosto de 

2017 é o de dar a possibilidade aos militares de carreira do Exército Brasileiro a 

aprendizagem gradual e progressiva de pelo menos um idioma estrangeiro, dentre os 

oferecidos pelo Sistema de Ensino de Idiomas e Certificação de Proficiência Linguística 

(SEICPLEx). Além de buscar padronizar o processo de certificação e de equiparação 

dos diplomas e certificados internacionais de proficiência linguística com os descritores 

da Escala de Proficiência Linguística (EPL) do Exército. 

De acordo com o Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), a 

Proficiência Linguística é a habilidade individual do militar a respeito de um idioma na 

parte auditiva, oral, escrita e leitora. E o reconhecimento por parte da Força acerca dessa 

habilidade do militar é chamada de Certificação de Proficiência Linguística. 

(BOLETIM DO EXÉRCITO, 33/2017). 

A Certificação de Proficiência Linguística pode ser obtida através da realização 

de exames, Exames de Proficiência Linguística Oral (EPLO) e dos Exames de 

Proficiência Linguística Escrita (EPLE). Esses, são divididos em níveis de 1 a 3 e o 

militar, para obter sua certificação, deve obter índice de 70% na avaliação. Além desses 

testes, há a possibilidade do militar apresentar diplomas ou certificados que apresentem 

sua habilidade no idioma. Estes diplomas devem ser reconhecidos pelo Exército e serão 

fiscalizados pela OM do militar. Eles serão abordados no próximo tópico do trabalho. 

O EPLE engloba a compreensão leitora e a compreensão escrita, já o EPLO 

aborda a compreensão auditiva e a expressão oral, esta última pode ser realizada através 

de videoconferência, presencialmente ou até mesmo por telefone. Esses testes são 

aplicados por todo o Brasil nas diversas Organizações Militares em dias distintos com o 

objetivo de classificar o militar de acordo com cada nível de proficiência linguística. 

(DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR, 2012). 

Acerca do Índice de Proficiência Linguística (IPL): 

 

[...] o Índice de Proficiência Linguística (IPL) é um grupo alfanumérico 

constituído por três letras e quatro algarismos. As letras indicam o idioma e 

os algarismos expressam o desempenho linguístico nesse idioma. O primeiro 
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algarismo indica o nível atingido na compreensão auditiva; o segundo, na 

expressão oral; o terceiro, na compreensão leitora; e o quarto na expressão 

escrita. O escopo da avaliação de cada habilidade está compreendido entre os 

níveis quatro (o mais elevado) e um (o elementar) de desempenho. Art. 11., I 

– Como exemplo: o IPL “ING 4321” significa que o militar tem, no idioma 

Inglês, os seguintes níveis de desempenho: 4 na compreensão auditiva; 3 na 

expressão oral; 2 na compreensão leitora; e 1 na escrita. (BOLETIM DO 

EXÉRCITO, 27/2015, p. 15 ). 

 

4.2 Diplomas aceitos pelo Exército  

 

Existem diplomas reconhecidos pelo Exército como uma maneira de se obter o 

Certificado de Proficiência Linguística. Este é o anexo da atestação aceita no idioma 

inglês: 

 

Tabela 1: Quadro de diplomas e certificados reconhecidos pelo Exército 

Fonte: Anexo do Boletim do Exército, 33/2017, p.15. 
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5 MISSÕES DE PAZ 

 

5.1 MINUSTAH 

 

A Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH) foi 

criada em 2004 através da Resolução 1.542 de abril de 2004 do Conselho de Segurança 

(CS) da ONU A Resolução aprova a operação de manutenção da paz no Haiti, possuiu a 

finalidade de retomar a segurança e a normalidade do Haiti depois de uma crise política 

após da deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide, já que uma grande oposição 

não aceitava sua vitória visto que menos de 10% da população tinha votado. Um 

governo de transição foi instaurado para estabilizar o país e conduzir novas eleições, 

porém, não havia uma segurança efetiva para cada região, logo a insatisfação e 

violência se espalhavam pelo país. (BRAENGCOY-HAITI, 2016). 

Além da instabilidade política no país, alguns eventos pioraram a situação local: 

o terremoto em janeiro de 2010, deixando 220 mil mortos, a epidemia de cólera que 

matou mais de 8 mil pessoas no ano de 2010 e o furacão Matthew que causou 

inundações de deixou milhares de desabrigados em 2016. 

A solução como forma de auxílio veio com a participação de tropas de 15 países 

e das 3 Forças brasileiras: Marinha, Força Aérea e Exército, ajudaram durante 13 anos 

na estabilização do país. (BRAENGCOY-HAITI, 2016). 

Em 13 de abril de 2017, após um processo de retirada do contingente militar que 

finalizou em outubro de 2017, a missão foi extinta e uma nova missão foi estabelecida: 

Missão das Nações Unidas para o Apoio à Justiça no Haiti (MINUSJUSTH), com o 

foco de manutenção da paz, apoiando o treinamento de policiais e fortalecendo as 

instituições estatais. (BRAENGCOY-HAITI, 2016). 

 

5.2 BRAENGCOY 

 

A Companhia de Engenharia de Força de Paz – Haiti (BRAENGCOY) teve seu 

início no ano de 2005. Ela tinha o objetivo de fornecer apoio de engenharia para outras 

unidades que estavam em território haitiano buscando a estabilização local. 

(BRAENGCOY-HAITI, 2016). 
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Figura 1: Fotografia de formatura em Missão no Haiti 

 

Fonte: http://braengcoy-haiti.eb.mil.br/index.php/historico, 2018. 

 

Durante a pacificação local algumas ações foram realizadas pela 

BRAENGCOY: apoio às operações militares, desobstrução e melhoramento de vias e 

melhoramento de pontos fortes. Operações em apoio à população também foram 

realizadas pela Companhia de Engenharia. 

 

[...] perfuração de poços artesianos, proporcionando água potável a 

comunidades locais; tratamento, transporte e distribuição de água potável em 

ações cívico-sociais; reparo e reconstrução de instalações verticais para 

instituições sociais haitianas; limpeza de canais e valas em cidades, a fim de 

permitir escoamento de águas pluviais e diminuir risco de enchentes; e 

construção de pontes, melhorando as condições de tráfego em estradas. 
(BRAENGCOY-HAITI, 2016).  

  

Algumas catástrofes naturais pioraram a situação do país. Um terremoto e um 

furacão atingiram o Haiti, deixando assim, milhares de mortos. A Engenharia pôde 

ajudar com alguns serviços como a desobstrução de vias, resgate de vítimas soterradas, 

terraplanagem, reconhecimento, remoção de corpos, limpeza de ruas, transporte e 

distribuição de água potável. (BRAENGCOY-HAITI, 2016). 

 

Figura 2: Fotografia de  trabalhos de Engenharia no Haiti 

 

 

 

  

 

 

http://braengcoy-haiti.eb.mil.br/index.php/historico
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Fonte: (BRAENGCOY-HAITI, 200-?) 

Na determinação do fim da MINUSTAH, a BRAENGCOY teve papel 

importante.  

[...] o emprego da BRAENGCOY foi fundamental no processo de 

desmobilização e entrega das bases militares e policiais da missão, com 

missões de terraplanagem, destruição de estruturas, recuperação de 

instalações verticais, transporte de cargas e de viaturas e destruição de 

munições e explosivos. 4504 militares puderam contribuir para manter em 

alto grau os nomes da Engenharia, do Exército Brasileiro e do Brasil, frente a 

Organizações das Nações Unidas e aos países que compuseram a 

MINUSTAH. (BRAENGCOY-HAITI, 2016). 

  

Figura 3: Fotografia da realização de trabalhos no Haiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BRAENGCOY-HAITI, 2016). 

 

5.3 Contingentes 

 

Os contingentes abordados no questionário foram do 17° ao 26°. Isso, 

procurando não fugir do método de ensino da cadeira de idiomas da AMAN ao longo 

dos anos e também buscando a opinião de diversos oficiais formados em diferentes 

turmas, que ocuparam cargos distintos durante a missão de paz no Haiti. Será realizado 

neste item uma breve abordagem desses contingentes e suas missões realizadas no 

período em que estiveram no Haiti. 

O 17° e 18° contingentes participaram no período de 3 de dezembro de 2012 até 

4 de dezembro de 2013 e realizaram os seguintes trabalhos: produção de massa 

asfáltica, manutenção de vias urbanas, terraplanagem, limpeza de canais, perfuração de 

poços artesianos, melhoria das instalações, reforma da sala de musculação, instalação da 

sala de estudo, reforma e reestruturação do grêmio dos praças, ampliação da estação de 

tratamento de água, instalação da cobertura da seção de saúde, reestruturação interna da 
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reserva de armamento, terraplanagem, produção de areia, distribuição de água, entre 

outros. (BRAENGCOY-HAITI, 2016). 

O 19° e 20° contingentes participaram no período de 4 de dezembro de 2013 até 

4 de dezembro de 2014 e realizou os seguintes trabalhos: ampliação da Escola Sagrado 

Coração de Jesus, instalação de pré-fabricados em hospitais, terraplanagem em áreas 

rurais, perfuração de poços artesianos, escavação e melhoramento do Estande de Tiro da 

Academia de Polícia Nacional do Haiti (PNH), reforma de instalações, entre outros. 

(BRAENGCOY-HAITI, 2016). 

O 21° e 22° contingentes participaram no período de 4 de dezembro de 2014 até 

3 de dezembro de 2015 e realizaram os seguintes trabalhos: construção de torres de 

treinamento, perfuração de poços artesianos, destruição de artefato explosivo, entrega 

de água, reconhecimentos especializados, levantamento topográfico, manutenção de 

estradas, desobstrução de vias, entre outros. (BRAENGCOY-HAITI, 2016). 

O 23° e 24° contingentes participaram no período de 3 de dezembro de 2015 até 

9 de dezembro de 2016 e realizaram os seguintes trabalhos: patrulhamento de fronteira, 

perfuração de poços artesianos, limpeza de canal/drenagens, assistência humanitária, 

dentre outros. (BRAENGCOY-HAITI, 2016). 

O 25° e o 26° contingentes participaram no período de 9 de dezembro de 2016 

até 15 de outubro de 2017 e realizaram os seguintes trabalhos: limpeza da área, 

melhoramentos de contêineres, recuperação de vias urbanas, combate a incêndio, 

desobstrução de bueiros, entre outros. (BRAENGCOY-HAITI, 2016). 

               

Figura 4: Fotografia da perfuração de poços artesianos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BRAENGCOY-HAITI, 200-?) 
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6 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

 

O questionário, TCC 2018: A influência do ensino do idioma inglês, durante a 

formação na AMAN, no desempenho de funções na Missão de Paz no Haiti, foi criado 

em dezembro do ano de 2017 e posteriormente divulgado via e-mail e aplicativo 

WhatsApp. Ele foi destinado aos oficiais da Arma de Engenharia que participaram dos 

17° ao 26° contingentes da Companhia de Engenharia de Força de Paz no Haiti.  

As perguntas foram montadas em 3 seções, que se dividem da seguinte maneira: 

uma breve introdução acerca da formação do militar, perguntas relacionadas ao idioma 

inglês e obtenção do credenciamento linguístico e sobre o uso do idioma inglês na 

Missão de Paz no Haiti, isso, com um total de 14 perguntas. 

O questionário foi realizado no Google Formulários e pode ser acessado pelo 

link: <https://docs.google.com/forms/d/1Wl3qzCmqTWhwOLL4o-0_Nyc7UJ86L-

j06PgTwaTHoCg/viewform?ts=5a664e37&edit_requested=true>. 

Foram obtidas 28 respostas, que serão analisadas com gráficos e tabelas, 

demonstrando a opinião dos militares acerca do tema: A influência do ensino do idioma 

inglês durante a formação na AMAN, no desempenho de funções na Missão de Paz no 

Haiti. 

 

Primeira seção: 

 

Gráfico 1: Ano de formação dos militares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Wl3qzCmqTWhwOLL4o-0_Nyc7UJ86L-j06PgTwaTHoCg/viewform?ts=5a664e37&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Wl3qzCmqTWhwOLL4o-0_Nyc7UJ86L-j06PgTwaTHoCg/viewform?ts=5a664e37&edit_requested=true
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Fonte: Do autor, 2018. 

As respostas do ano de formação dos militares estão compreendidas ente 1992 e 

2012, havendo assim uma média de intervalo de 20 anos no ensino de cada turma. 

 

Gráfico 2:  Idiomas estudados na AMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Fonte: Do autor, 2018. 

 

Do total de 28 militares que respondera a pesquisa, 20 deles tiveram contato com 

o ensino do idioma inglês na AMAN, 7 deles com o espanhol e 1 com o francês. 

Nenhum deles estudou 2 idiomas simultaneamente. 

 

Segunda seção: 

 

Gráfico 3:  Índice de Proficiência Linguística no idioma Inglês 
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Fonte: Do autor, 2018. 

 

Na compreensão auditiva 1 militar possui IPL 4, 5 militares possuem IPL 3 e 12 

militares possuem IPL 2. Na expressão oral 1 militar possui IPL 4, 1 militar possui IPL 

3, 6 militares possuem IPL 2 e 10 militares possuem IPL 1. Na compreensão leitora 1 

militar possui IPL 4, 7 militares possuem IPL 3 e 11 militares possuem IPL 2. Na 

expressão escrita 1 militar possui IPL 4, 5 militares possuem IPL 3 e 13 militares 

possuem IPL 2. 

   

Gráfico 4: Obtenção do IPL 

 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

Na obtenção de Índice de Proficiência Linguística 18 militares realizaram o 

Teste de Credenciamento Linguístico do Centro de Idiomas do Exército (CIDEx) / 

Centro de Estudos de Pessoal (CEP), 1 militar conseguiu através dos diplomas 

estrangeiros abordados no item 4.3 deste trabalho e 1 militar obteve tanto pelo TCL 

quanto pelo diploma estrangeiro. 
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Gráfico 5: Realização do TCL na AMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

O Teste de Credenciamento Linguístico foi realizado na AMAN por 7 militares, 

enquanto 13 realizaram após a formação. 

 

Gráfico 6: O auxílio do ensino de idiomas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2018. 
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2 militares concordam plenamente que o ensino de idiomas durante a formação 

na AMAN auxiliou para a realização do TCL, 4 concordam parcialmente, 3 discordam 

parcialmente e 4 discordam plenamente. 

 

Gráfico 7: Realização de cursos de idiomas particulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fonte: Do autor, 2018. 

            

14 militares realizaram cursos particulares e 6 militares não buscaram escola 

particular de idiomas. 

 

Gráfico 8:  Cursos particulares de idiomas 
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Fonte: Do autor, 2018. 

A escola Fisk foi a mais procurada, 7 militares buscaram seus serviços, 2 

militares procuraram a escola Yázigi, 2 militares procuraram o CCAA, 2 militares 

procuraram a Cultura Inglesa, 3 militares procuraram o English Town, 3 militares 

procuraram o Instituto Brasil Estados Unidos (IBEU), 1 militar procurou a escola 

Wizard e, além das escolas, houve a procura de professor particular por parte de 1 

militar. 

 

Terceira seção:  

  

Gráfico 9: Qual contingente de BRAENGCOY participou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

Apenas o 22° contingente não possuiu militar que respondeu ao questionário. 3 

militares integraram o 17°,1 militar integrou o 18° contingente, 2 militares integraram o 

19° contingente ,1 militar integrou o 20° contingente, 2 militares integraram o 21° 

contingente, 5 militares integraram o 23° contingente, 1 militar integrou o 24° 

contingente, 2 militares integraram o 25° contingente e 3 militares integraram o 26° 

contingente. 
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Gráfico 10: Funções desempenhadas 
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Fonte: Do autor, 2018. 

 

As funções desempenhadas variaram entre Comandante e Subcomandante de 

Pelotão, Adjuntos, Oficiais de Operação e Subcomandante de destacamento. 

 

Gráfico 11: Exigência do IPL no idioma inglês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Do autor, 2018. 
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A maioria dos cargos ocupados não exigia o Índice de Proficiência Linguística 

2122. 7 cargos exigiam enquanto 13 não solicitavam o credenciamento linguístico dos 

militares que responderam à pesquisa. 

 

Gráfico 12: Exigência do idioma para desempenho de funções 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

O idioma inglês foi exigido para 19 militares no desempenho de sua função no 

Haiti, enquanto 1 militar não necessitou da utilização do idioma. 

 

Gráfico 13: Nível de dificuldade encontradas no uso do idioma 

 Fonte: Do autor, 2018. 
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Na compreensão auditiva 3 militares encontraram num nível baixo de 

dificuldade, 13 militares encontraram um nível médio de dificuldade e 3 militares 

encontraram um nível elevado de dificuldade. Na expressão oral 2 militares não 

encontraram nenhum nível de dificuldade, 4 encontraram um nível baixo de dificuldade, 

12 militares encontraram um nível médio de dificuldade e 1 militar encontrou um nível 

elevado de dificuldade. Na compreensão leitora 4 militares não encontraram nenhum 

nível de dificuldade, 11 encontraram um nível baixo de dificuldade e 4 encontraram um 

nível médio de dificuldade. Na expressão escrita 4 militares não encontraram nenhum 

nível de dificuldade, 9 militares encontraram um nível baixo de dificuldade, 4 militares 

encontraram um nível médio de dificuldade e 2 militares encontraram um nível elevado 

de dificuldade. 

 

Gráfico 14: Auxílio da língua no desempenho de funções 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

O gráfico apresenta um índice de concordância que varia de 1 a 5. O número um 

corresponde a discordar plenamente e o número 5 corresponde a concordar plenamente. 

1 militar discorda plenamente que o ensino da língua inglesa durante a formação 

auxiliou no desempenho de suas funções na Missão de Paz no Haiti, 6 militares 

discordam, 4 militares não concordam nem discordam, 6 militares concordam e 3 

militares concordam plenamente. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Diante do que foi apresentado anteriormente, desde a importância do idioma, a 

obtenção do Índice de Proficiência Linguística e as Missões de Paz no Haiti, a análise 

do questionário proposto numa pesquisa de campo é o foco do trabalho. 

Ele mostra que 95% dos militares que responderam à pesquisa realizaram o TCL 

do Exército Brasileiro e apenas 10% procuraram obter através de diplomas estrangeiros. 

Entretanto, desses 95%, apenas 35% obtiveram o IPL durante a formação. Sendo que 

este índice pode ser obtido na AMAN, é interessante que o futuro oficial obtenha seu 

IPL antes de ir para a tropa. Quanto mais cadetes realizarem o TCL na AMAN, mais 

oficiais estarão capacitados para o desempenho de funções em missões no exterior 

representando nosso país. 

A pesquisa mostra que não há uma concordância total com relação ao auxílio do 

ensino de idiomas para a realização do TCL. Cada militar possui um grau de 

conhecimento no idioma, desde quando os candidatos são aprovados no concurso da 

Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) o nivelamento é algo difícil de ser 

realizado com relação ao conhecimento acerca do idioma, visto os diferentes níveis de 

domínio. 

Observado através do questionário que há uma procura de 70%, por parte dos 

militares entrevistados, por escolas de idiomas e até mesmo por aulas particulares. Não 

que o ensino seja insuficiente, no entanto, existem militares que buscam se aperfeiçoar 

mais, que querem um conhecimento maior no idioma ou até mesmo na parte de 

conversação. Uma parceria com escolas de idiomas para que lecionassem aulas 

particulares no interior da AMAN poderia auxiliar os cadetes a melhorarem seu 

desempenho, de uma maneira que eles tivessem um atendimento individual. 

O questionário mostra a porcentagem de militares que foram exigidos o IPL 

2122 para que participasse da missão. 35%, ou seja, 7 de 20 militares necessitaram 

desse IPL para desempenhar suas funções, entretanto, a antepenúltima questão do 

questionário mostra que de 95% desses 20 militares foram exigidos o conhecimento no 

idioma inglês. Isso mostra a necessidade do domínio do idioma e preparo exigido desses 

militares para desempenhar funções na Missão do Haiti. Nessa exigência do idioma 

algumas dificuldades foram apresentadas no questionário, podendo ser mais trabalhadas 

durante a formação do cadete. A compreensão auditiva e a expressão oral tiveram 
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índices mais elevados de dificuldade apresentados pelos militares que responderam o 

questionário. Esses dois aspectos já são trabalhados durante a formação, mesmo assim, 

uma atenção maior poderia ser dada na parte auditiva e oral do idioma. 

A última pergunta do questionário procura mostrar o grau de satisfação do 

ensino da língua inglesa durante a formação com relação ao seu auxílio no desempenho 

de funções na Missão de Paz. Há uma comparação no quantitativo entre o concordar e 

discordar dessa aprendizagem no desempenho da função. Levando em consideração a 

importância dada ao apoio prestado pelas tropas brasileiras no exterior e o idioma inglês 

sendo considerada uma língua universal, cresce de importância o preparo dos cadetes, 

futuros oficiais que representarão o país em Missões de Paz, com relação a estarem 

realmente aptos para desempenhar qualquer função. Logo, parte do ensino da língua 

poderia ser voltada para as dificuldades apresentadas, para que o ensino da língua 

durante a formação auxilie efetivamente os militares no cumprimento das Missões de 

Paz.  

Tendo em vista os objetivos propostos pela pesquisa (verificar como o ensino de 

idiomas influencia no cumprimento de missões no exterior, apontar as dificuldades 

apresentadas com relação ao uso do idioma em Missões de Paz), pode-se concluir que 

existem dificuldades que podem ser mais trabalhas e uma atenção maior ao Teste de 

Credenciamento Linguístico pode ser dado durante a formação. Deve-se destacar que os 

estudos acerca do tema do trabalho não se esgotam por aqui, visto que é extenso e existe 

ainda a individualidade de cada militar que, possui um ponto de vista e um grau de 

dificuldade diferente acerca do conhecimento linguístico do idioma inglês. Isso faz com 

que apresentem respostas no questionário criando gráficos e tabelas de modo geral, que 

podem ser utilizadas para dar um enfoque maior nas dificuldades mais apresentadas. 

Pesquisas que busquem outros pontos de vista poderão ser realizadas para que um 

estudo mais aprofundado possa ser feito com o objetivo de aperfeiçoar cada vez mais o 

aprendizado do idioma inglês. 
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ANEXO 1: QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Sessão 1: Qual o ano de formação na AMAN? Qual idioma o sr estudou na 

AMAN? 

Sessão 2: Qual o Índice de Proficiência Linguística (IPL) o sr possui no Idioma 

Inglês? Como o sr obteve seu IPL? Caso tenha realizado o Teste de Credenciamento 

Linguístico, esse foi realizado enquanto o sr estava na AMAN? Se sim, o ensino de 

idiomas recebido durante a formação na AMAN lhe auxiliou para a execução do TCL? 

O senhor realizou algum curso de idiomas além do fornecido pelo Exército Brasileiro? 

Se, sim. Qual? 

Sessão 3: De qual contingente da BRAENGCOY o sr foi integrante? Qual 

função o sr desempenhou? O cargo ocupado exigia o IPL 2122 no idioma inglês? O sr 

era exigido no idioma inglês para o desempenho de suas funções na Missão de Paz no 

Haiti? Se sim, qual o nível de dificuldade que o sr encontrou no uso do idioma inglês 

para o desempenho de suas funções na Missão de Paz no Haiti? O ensino da língua 

inglesa durante sua formação o auxiliou no desempenho de suas funções na Missão de 

Paz no Haiti? 

 


