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RESUMO 

 

ASREGADOO, Richard, Relando. O uso do assistente de língua nas missões de paz das 

nações unidas. Resende: AMAN, 2019. Monografia. 

 

 Esta pesquisa justifica-se para analisar a linguagem, concentrando-se na língua 

inglesa, atribuída de desempenhar o papel de um tradutor e intérprete em missões de paz, 

ou em qualquer outra missão. Precisa ter uma preparação específica neste campo exclusivo 

de aplicação linguística. Também, bem como um mal-entendido durante uma negociação 

do processo de paz, por vezes, pode criar um grande mal-estar entre as partes, mantendo o 

o problema. As perdas podem ter irreversíveis e irreparáveis danos, tanto no aspecto 

institucional quanto material ou humano. 

 Sempre que pensamos em missões de paz, somos redirecionados para negociações 

em situações de conflito atual que são encaixadas no mundo moderno. Estas negociações 

são realizadas em condições arriscadas e enfrentando grandes desafios. É óbvio que a 

comunicação interfere diretamente no sucesso das missões. Assim, este artigo visa discutir 

os riscos e benefícios, como parte da utilização de assistentes de língua (ALs) em missões 

de paz da ONU. 

 

Palavras-chave: Assistente de linguagem, ONU, operações de paz, perfil, riscos e 

benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

ASREGADOO, Richard, Relando. The use of the language assistant in United Nations 

peace missions. Resende: AMAN, 2019. Monograph. 

 

This research is justified to analyze the language, focusing on the English language, 

assigned to play the roles of a translator and interpreter in peacekeeping missions, or in any 

other mission, needs to have a specific preparation in this unique field of applied linguistics. 

Also as well as a misunderstanding during a negotiation of the peace process severely can 

create a great ill-feeling between the parties, resolving or maintain the problem. The losses 

may be irreversible and irreparable damage, both on the institutional aspect, material or 

human.  

 Whenever we think about peace missions, we are redirected to negotiations in current 

conflict situations which are embedded in the modern world. These negotiations are carried 

out in risky conditions and facing great challenges. It is obvious that communication directly 

interferes in the success of the missions. Thus, this article aims at discussing the risks and 

benefits as part of the use of language assistants (LAs) in UN peace missions, describing the 

desired profile of this relevant service provider, and thinking over mistakes and successful 

actions when making use of LAs on the ground. 

 

Key words: Language assistant, UN, peace operations, profile, risks and benefits. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, o tema apresentado, que é sobre a do uso do assistente de língua nas 

missões de paz das nações unidas no século XXI e os principais desafios e problemas 

encontrados com o idioma inglês, a fim de diminuir ou até extinguir a ocorrência desses 

problemas e as competências consideradas essenciais para o militar nessa função em missões 

exterior, tem adquirido importância, pois explora os riscos e benefícios do assistente de 

línguas que são apresentados em missões da paz onde assistentes de língua são uma 

necessidade. 

Nossas principal objetivo desta pesquisa será avaliar a importância do uso do 

assistente de língua nas missões de paz das nações unidas no século XXI e identificar os 

principais desafios e problemas encontrados com o idioma inglês.  

Seu estudo é relevante para o meio militar, uma vez que seu campo de pesquisa está 

inserido na área de Inteligência, onde a segurança operacional de uma missão é afetada 

diretamente.  

Delimitamos o nosso foco de pesquisa na uso do assistente de língua nas missões de 

paz das nações unidas, e seus ricos e benificios apresentados nessas missões. Com isso, 

chegamos à questão: como um assistente pode influenciar o resultado de uma missão?, e a 

segurança de um assistente está realmente em risco nestas missões? O foco destas missões 

será no século XXI, onde o uso de um assistente de língua foi uma necessidade e onde as 

suas influências tiveram um resultado positivo e / ou negativo das missões. 

Nossas principais fontes foram, Victoria Edwards, The Role of Communication in 

Peace and Relief Mission Negotiations, In Translation Journal. 2001; Michael Kelly, 

Catherine Baker, Interpreting the Peace – Peace Operations, Conflict and Language in 

Bosnia-Herzegovina. Palgrave Macmillan, 2013; United Nations. UN Peacekeeping PDT 

Standards, Specialized Training Material for Military Experts on Mission. 1st Edition, 2009 

and United Nations, UN Civil-Military Coordination (UN-CIMIC) Specialized Training 

Materials, 1st edition (2014).  

A presente monografia do desenvolvemento está assim estruturada: 

No primeiro parte, procuramos para saber o que a ONU é, sua estrutura 

organizacional e a sua missão em relação às missões de manutenção da paz. Isso desenvolve 

o surgimento da necessidade de assistentes de língua em missões de paz, devido à 

complexidade e dificuldades enfrentadas pelos militares em relação ao fator de comunicação. 
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O site utilizado como principal fonte foi https://www.un.org/en/sections/about-

un/overview/index.html.  

O segundo parte traz opções de idioma de trabalho em missões de paz, que aborda a 

importância de compreender a cultura de um país ou região e onde o uso do intérprete é 

necessário para alcançar o objetivo da missão. No terceiro, apresentamos o porquê e quais são 

os benefícios de ter um assistente de linguagem para os militares. Este capítulo está focado 

em como o uso de um assistente de língua e de seus conhecimentos pode ser muito útil para a 

missão, e também o porquê de o assistente de linguagem ser um civil da área de operação. 

Utilizamos como fonte o United Nations, UN Civil-Military Coordination (UN-CIMIC) 

Specialized Training Materials, 1st edition (2014).  

No quarto parte pudemos elaborar o perfil esperado do assistente de linguagem em 

missões de paz das Nações Unidas, que corrobora para o sucesso ou fracasso de uma missão 

de paz importante. No entanto, focalizamos também os atributos e características de 

assistências de linguagem, as descrições das tarefas a serem realizadas por eles, as 

competências que os candidatos de assistência de linguagem têm de mostrar e, por último, 

mas não menos importante, as qualificações exigidas que um Assistente de linguagem deve 

possuir. Para a elaboração deste capítulo utilizamos como fontes principais: United Nations, 

UN Peacekeeping PDT Standards, Specialized Training Material for Military Experts on 

Mission. 1st Edition, 2009 e Samuelsson-Brown, Geoffrey, A practical guide for translators; 

5th edition, UK, 2010.  

O quinto e último parte, no qual elaboramos os riscos do uso de assistentes de língua 

em missões de paz das Nações Unidas e a complexidade destas situações em comparação com 

circunstâncias normais, além de, também, o risco pessoal de ambos os militares e os 

assistentes de língua durante estas missões de paz da ONU. O capítulo também aborda sobre a 

confiabilidade e a discrição do assistente de língua e incidentes reais que ocorreram devido a 

simples mal-entendidos. Utilizamos como fonte o United Nations, UN Civil-Military 

Coordination (UN-CIMIC) Specialized Training Materials, 1st edition (2014) e EDWARDS, 

Victoria, The Role of Communication in Peace and Relief Mission Negotiations, In 

Translation Journal (2001).  

De acordo com Fontoura (2009), no mundo atual, que é marcado por muitos conflitos 

em diferentes regiões, operações de paz (PKOs) estabelecidas pela organização das Nações 

Unidas (ONU) constituem a expressão mais eloquente do compromisso solidário da 

Comunidade Internacional com a promoção da paz e segurança. Sua origem remonta o 

https://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html
https://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html
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período de 1919-1939, mas as operações de paz não foram incluídas na carta da ONU, escrita 

em 1945, gradualmente evoluindo na instituição. PKOs representam uma resposta para as 

transformações e desafios em um mundo globalizado, no qual étnica, religião, sociabilidade, 

tensões políticas e ideológicas são multiplicadas e reforçadas. 

No imediato pós Segunda Guerra Mundial, o sistema de segurança coletiva definido 

pela carta da ONU não pôde ser aplicado. Assim, tendo dificuldades em conta, a ONU 

desenvolveu as operações de paz como um instrumento valioso para estar presente em áreas 

em conflito a fim de estimular as partes envolvidas para resolver suas disputas por meios 

Pacíficos. De preferência, através do diálogo e negociação, criando condições favoráveis para 

superar as diferenças sem recorrer a força. A partir daí, houve uma necessidade de 

estabelecer uma forma eficaz de comunicação entre as tropas ou observadores militares 

enviados para áreas e a população local, também composta de opressores ou povos oprimidos 

em conflito. Foi necessário ouvir e entender para, posteriormente, tornar-se possível negociar 

e resolver as disputas. 

 Conforme Esteves (2002), quando pensamos sobre as negociações de paz realizadas 

pela ONU, somos automaticamente redirecionados para os acordos internacionais assinados 

entre líderes de várias nações. Estas negociações, via de regra, são altamente visíveis e usam 

os negociadores profissionais, incluindo intérpretes profissionais e altamente treinados. 

Normalmente, este tipo de negociação ocorre longe de riscos, como em um hotel ou em uma 

base militar ou mesmo na sede das Nações Unidas, por exemplo. As negociações sobre o 

terreno, no entanto, entre militares e civis, no âmbito das missões de paz contemporâneas, ou 

seja, em situações de risco e grandes desafios, usando os assistentes de língua local, definem 

outro nível de negociação, ao passo que, conforme vão ficando sem comunicação, a 

negociação vai se perdendo. É óbvio que a comunicação interfere diretamente no sucesso da 

missão. 
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Figura 01 - reunião do Conselho de segurança da ONU para decidir sobre questões de paz e 

segurança internacionais. 

 
Fonte: Manutenção da paz das Nações Unidas  

 

Civis que trabalham como intermediários de linguagem, ou seja, assistentes de língua, 

no contexto da implantação da tropa, são divididos em dois grupos: um que representa civis 

provenientes do país (TCC); que contribuem com tropas e o outro representado por civis 

locais, contratados pelo componente militar, ou pela própria missão no país de acolhimento. 

Este último tem trabalhado para a missão por um longo tempo, não importando os rodízios da 

tropa ou civis ou mesmo as mudanças feitas no escopo da missão. Eles pertencem a 

sociedade local (KELLY; BAKER, 2013).  

Na MINUSTAH, por exemplo, os assistentes de língua assinam um contrato de 

trabalho por um período predefinido de tempo, que pode ou não ser renovado pela missão. 

Em geral, que recebem um salário médio de US$ 1.200 por seus serviços. Sua avaliação, o 

que poderia permitir renovarem o contrato, é geralmente realizada por supervisores 

imediatos, ou seja, pessoas que trabalham diretamente com eles. Após concluídas as 

avaliações, eles são enviados para a seção de pessoal da missão HQ onde a pessoa 

responsável irá analisá-los. 
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Picture 02 - Military observer together with a language assistant, negotiating on 

the ground. 

 
Fonte: Manutenção da paz das Nações Unidas (2014)  

 

Devido às dificuldades relacionadas às comunicações nos teatros de operações, 

tornou-se importante a utilização da população local, que sabia como falar outra língua, 

principalmente Inglês. Assim, a comunicação entre o pessoal militar/civil com os opressores 

ou os oprimidos, em uma determinada região do mundo, poderia ser estabelecida 

apropriadamente. Estes cidadãos, que tinham as habilidades de falar a língua local e outro de 

importância internacional, foram definidos pelas Nações Unidas como assistentes de língua 

(ALs), pois eles ajudariam o pessoal militar e civil, acrescentando em operações de paz no 

processo de resolução de conflitos, em direção à paz mundial. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral  

O objetivo geral desta pesquisa será avaliar a importância do uso do assistente de 

língua (idioma inglês) nas missões de paz das nações unidas no século XXI e identificar os 

principais desafios e problemas encontrados com o idioma inglês, a fim de diminuir ou até 

extinguir a ocorrência desses problemas e as competências consideradas essenciais para o 

militar nessa função em missões exterior. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Serão observados objetivos específicos: Expor características de uma missão de 

paz da ONU; Os projetos realizados para melhorar o inglês; Explorar os riscos e benefícios 

dos assistentes de língua que são apresentados em missões da paz e várias missões da 

ONU, onde assistentes de língua são necessários.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Nosso tema de pesquisa insere-se na linha de emprego do assistente de língua (idioma 

ingles) nas missões de paz das nações unidas no século XXI e os riscos e benefícios, bem 

como por que é importante para os diretores nas Forças Armadas aprenderem. A pesquisa está 

inserida na área de Inteligência, buscando identificar e analisar os principais desafios 

encontrados com o idioma inglês, bem como os atributos e características considerados 

essenciais ao assistente de língua, com o intuito de verificar se é necessária uma preparação 

específica deste combatente para um bom desempenho na referida missão. 

  

3.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

  

 Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido sobre o 

tema “O uso do assistente de língua nas missões de paz das Nações Unidas”, pesquisamos 

alguns autores e obras; além de manuais e outros documentos, dentre eles, Victoria Edwards, 

In Translation Journal. 2001, The Role of Communication in Peace and Relief Mission 

Negotiations. Acredita-se que as negociações do campo, no entanto, entre os membros 

militares, ajudam as organizações e os civis no âmbito da paz contemporânea e aliviam 

missões (em condições perigosas, sempre em mudança). Fazem isso usando os assistentes de 

língua locais para constituir um outro nível de negociação, que inexiste sem uma boa 

comunicação. Como foi mencionado por Victoria Edwards (2001); 

Comunicações em outro país podem ser inábil ou errônea, adicionando-se para o 

sucesso ou fracasso de uma importante missão de manutenção da paz. Os intérpretes 

de UN fornecem uma comunicação entre as partes em conflito que permitem 

progressos para acordos de paz. Intérpretes para UN observadores militares (UNMO) 

desempenham um papel vital no processo sob condição perigosa, constante mudança 

que requer a interpretação de competências, bem como as qualidades pessoais de 

coragem e de persuasão. Eles formam uma equipe exclusiva com o oficial militar 

desarmado com quem trabalham. No diário de tradução (2001); 

https://translationjournal.net/journal/20interpr.htm  

  

 Compreendendo este assunto, podemos confirmar que os atributos e características de 

ALs são de grande importância, e que a comunicação é obviamente essencial para o sucesso 

da missão.  

 

https://translationjournal.net/journal/20interpr.htm
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  De acordo com Kelly Nataly; Jost Zetzsche (2012), na tradução: como linguagem 

molda nossas vidas e transforma o mundo. 1ª edição. Perigeu. Leva-se em vários estudos de 

caso de criação de perfil, a vida e o trabalho dos profissionais da linguagem no campo da 

tradução. Dando uma breve explicação de como voluntários tradutores trabalhado com 

tecnologia móvel para salvar vidas após o terremoto no Haiti, que ocasionou uma demanda 

ainda maior para a assistência de linguagem em missões de paz também elaborando o estilo 

de vida destes assistentes de linguagem e o padrão do seu pagamento.  

 Chega-se a conclusão que tradução alimenta a economia global, evita as guerras e 

interrompe os surtos de doença. De dores de barriga a ameaças terroristas, ajuda nas suas 

necessidades em todos os lugares, para ver os produtos que você usa, as liberdades que você 

gosta, e os prazeres nos quais a participação é possibilitada através de tradução. Também trata 

de uma espécie de seres humanos que dedicam suas vidas em busca de melhores maneiras de 

traduzirem de uma língua para outra e que a vida de um AL é não o que nós podemos pensar 

que seja e a grande responsabilidade dada a uma pessoa que não tem como remuneração um 

salário mínimo. 

 O manual, normas de PDT de manutenção da paz da ONU, Material de treinamento 

especializado para peritos militares em missão. 1ª edição, 2009, elabora sobre como 

geralmente se prepararam os participantes para funções em uma operação de manutenção da 

paz, para que eles possam cumprir aspectos militares de manutenção da paz, mandatos da 

ONU segundo DPKO/DFS, princípios e orientações sobre o funcionamento como assistentes 

de língua, bem como executar as suas funções militares de forma eficaz, profissional e 

integrada e demonstrar os valores essenciais e competências das Nações Unidas. Concluindo 

o conteúdo no capítulo cinco, que aborda os riscos do uso de assistentes de língua em missões 

de paz das Nações Unidas e a maneira que situações complexas devem ser tratadas. 

 O manual, UN Civil-Military Coordination (UN-CIMIC) Specialized Training 

Materials. 1st edition. (2014) prescreve, textualmente que;  

Operações de paz não ocorrem isoladamente e sempre vão exigir alguma forma de 

coordenação entre as operações de paz em si e outras partes interessadas externas, 

bem como internas ou atores do país em que a operação de paz é implantada. Isto 

agora tornou-se uma função dedicada e especialista (assistentes de língua) que é 

considerada um fator crítico para o sucesso das operações de paz complexas 

contemporâneas. (UN-CIMIC) 1st edition. (2014) 
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 Fornece a interface entre o componente militar de uma operação de paz e o políticos, 

humanitários, desenvolvimento, direitos humanos e dimensões do estado de direito da mesma 

operação, bem como outros do maior sistema de construção da paz. 

 

 De acordo com Sérgio Luiz Cruz Aguilar (2005). Brasil em missões de paz. São 

Paulo: o livro de planta, participação do Brasil em operações de paz é baseada em disposições 

legais como a Constituição Federal, a política de defesa nacional, a nacional defesa estratégia 

e o livro branco de defesa, leis específicas e tratados a lidar com o assunto internacional e do 

qual o país faz parte. A participação nessas operações é considerada como uma missão 

complementar ou subsidiária das forças armadas. Por este motivo a educação sobre a 

assistência de língua é de grande importância, uma vez que o Brasil tem participado em 

algumas das maiores missões de paz. 

  

 Kelly, Michael and Baker, Catherine (2013), Interpreting the Peace – Peace 

Operations, Conflict and Language in Bosnia-Herzegovina. Palgrave Macmillan, com base na 

análise das questões da linguagem que enfrentou as forças internacionais, realização de 

operações de paz na Bósnia-Herzegovina na década de 1990, este livro examina como as 

diferenças de linguagem eram parte integrante dos conflitos no país e no qual o caminho 

forças multinacionais da ONU e da OTAN enfrentaram seus problemas de suporte de 

comunicação e linguagem. 

O papel de intérpretes e tradutores na vida civil se estende por toda uma vasta gama 

de funções, incluindo a voz do estande da conferência e a mão para trás os 

documentos traduzidos para a voz de uma ordem dada, mas também o apoio 

intermediário em serviços públicos e o annotator crítica de um texto desafiador. 

Kelly, Michael and Baker, Catherine. Interpreting the Peace (2013).  

   

3.2 Referencial metodológico e procedimentos 

  

 Visando investigar e analisar as lacunas no conhecimento até agora existentes, 

formulamos os seguintes problemas de pesquisa: qual a importância do uso do assistente de 

língua nas missões de paz das nações unidas? Identificando os principais desafios e problemas 

encontrados com o idioma inglês poderá nos revelar medidas que aumentem a preparação e 

consequentemente a eficiência nas missões exterior? Quais atributos são considerados 
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essenciais para um bom assistente de língua e se há necessidade de uma preparação específica 

para o mesmo nessa função e para os militares que vão trabalhar com eles nas missões no 

exterior? São assistentes de língua, mesmo em altos níveis de perigo, mesmo que seu trabalho 

seja traduzir? 

 Partimos da hipótese de que o bom desempenho dos assistentes de língua influencia 

diretamente no resutlado e sucesso da missão, ao mesmo tempo com uma melhor resolução 

dos vários desafios encontrados por estas pessoas, seja em professionalismo, honestidade ou 

em linguística de competência e proficiência. 

 Logo, trabalhamos com as variáveis: o uso do assistente de língua nas missões de paz 

das nações unidas; principais problemas encontrados em relação do idioma inglês; atributos 

considerados indispensáveis aos assistentes de língua ; características da uma missão de paz e 

características da uma assistente de língua. 

Os objetivos gerais desta pesquisa foram a avaliaçao da importância do uso do 

assistente de língua nas missões de paz das nações unidas e por que é importante para os 

diretores nas Forças Aarmadas aprenderem. 

 Visamos especificamente as características de uma missão de paz da ONU e os riscos 

e benefícios dos ALs, que são apresentados em missões da paz e várias missões da ONU onde 

os assistentes de língua são uma necessidade.  

Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

 Primeiramente, realizamos uma pesquisa bibliográfica visando rever a literatura que 

nos fornecesse base teórica para prosseguirmos na pesquisa. Desse levantamento, destacam-se 

várias missões de paz que sofreram dificuldades a um ponto em que lá foram resultados de 

insucessos devido a falta de comunicação durante os pontos críticos. 

Adotamos como instrumento de coleta de dados o questionário, aplicado em oficiais, 

praças e alguns cadetes do quarto ano que tenham contato com os assistentes de língua, do 

período de 2018 de novembro a abril de 2019.  

Nossos objetivos foram elevar a importância do uso de assistentes de língua em 

missões de paz das Nações Unidas e por que é importante os diretores nas Forças Aarmadas 

aprenderem, também para explorar os riscos e benefícios desses assistentes de língua e de 

entrar em profundidade de quais são as suas características.  

Ressaltamos que não devem ser tidas em conta as limitações de pessoal militar 

possível ao nosso alcance que tem sido em tais missões e pode ter tido contato com os 
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assistentes de língua. A escolha de tal amostra foi guiada pelos critérios das minhas 

dificuldades pessoais que eu enfrentei quando estive em um país estrangeiro, não sendo capaz 

de me comunicar e ter que depender de um indivíduo para traduzir para mim. Um modelo de 

questionário utilizado segue no apêndice A. 

Tratamento dos dados recolhidos funcionou usando gráficos, permitindo uma imagem 

clara dos resultados obtidos através do questionário. Na análise dos dados, efetuamos uma 

abordagem quantitativa e qualitativa, também usando porcentagem para ter uma visão mais 

clara das respostas. Enfrenta a teoria de resultados estudados na revisão da literatura. 
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4. DESENVOVIMENTO 

 

4.1 O QUE É ONU? 

 

 Organização das Nações Unidas é uma organização internacional fundada em 1945 e 

até esta data presente é composta por cento e noventa e três países, os Estados-Membros.  A 

missão, que é alcançar a cooperação internacional na resolução de problemas internacionais 

de carácter económico, social, cultural ou humanitário e trabalho das Nações Unidas são 

guiados pelos propósitos e princípios contidos na sua carta fundadora. Trata-se de Assembleia 

Geral, o Conselho de segurança, econômico e Conselho Social e outros órgãos e comissões.  

 

4.2 Opções de idioma a trabalhar nas missões de paz de UN.   

   

A segurança operacional de uma missão é afetada diretamente ou usando o idioma 

local ou não. É extremamente importante entender a cultura de um país ou região em que há 

um conflito a fim de atingir a meta final. Quando se trata de cultura, temos de falar em 

línguas, pois é parte do eixo identidade-língua-cultura - uma base para a formação das 

características de um determinado povo.   

De acordo com esta declaração, operações de direitos humanos no Haiti, como uma 

questão de princípios, fez um esforço para usar a língua como uma língua de co-trabalho da 

missão. Todas as missões devem fazer o mesmo, se a língua local não é uma das línguas de 

trabalho UN. 

Figura 03 - seis UN trabalho línguas oficiais (árabe, chinês, inglês, francês, russo e espanhol). 

 
Fonte: https://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html. 

https://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html
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A escolha de idioma de trabalho em ONUSAL (El Salvador), por exemplo, eram de 

inglês e espanhol. Da mesma forma, a missão em Ruanda incorporou o uso do inglês, francês 

(a língua da elite) e Kinyarwanda (língua falada pela grande maioria). No caso do Haiti, o 

húngaro é a língua da maioria; ainda, há uma pequena parte rica da população que fala francês 

tão bem. 

É claro que o pessoal militar e civil implantado em áreas de conflito, integrando 

diversos setores de missão, deve ter um conhecimento básico da língua local para mostrar e 

ter o respeito da população local. 

Todos os actores no terreno devem saber como usar adequadamente os intérpretes na 

missão. O uso do intérprete é necessário quando a informação precisa e sensível é transmitida 

ou solicitada. À medida que o nível de estresse aumenta, diminui a capacidade da pessoa de se 

expressar numa língua estrangeira drasticamente. Desta forma, é prudente, em circunstâncias 

especiais sensíveis, para usar o interpretador para minimizar possíveis mal-entendidos. 

 Um intérprete deve ser capaz de traduzir-se em duas direções - de língua em língua 

estrangeira e de língua estrangeira em sua própria língua, sem usar qualquer dicionário. 

Vamos considerar, de agora em diante, só o uso da assistente de linguagem em missões. 

 

4.2.1 Assistentes de língua: para quê? Quais são os benefícios? 

  

Se analisarmos várias missões de paz da ONU, implantadas em diferentes regiões do 

mundo, entendemos que o papel dos assistentes da língua é de um intermediário cultural entre 

as contrapartes cuja língua nativa e línguas estrangeiras não são as mesmas. É importante 

salientar que sempre que possível, um cidadão local, pertencente a um determinado grupo 

étnico ou comunitário, deve ser usado para transmitir mensagens confidenciais, ajudando 

assim a resolver eventuais problemas de comunicação. Normalmente, o processo de 

interpretação usado pelos assistentes de língua seguem dois padrões básicos: consecutiva e 

simultânea. 

Interpretação consecutiva é, em geral, usada nas negociações, onde o assistente de 

língua precisa esperar o alto-falante completar a sua mensagem para só então retransmitir toda 

a informação para a contraparte. Intérpretes profissionais normalmente iriam tomar notas do 

que é dito, usando um conjunto pessoal de símbolos, para só então reproduzir a informação. 

Como estamos lidando com assistentes de língua, podemos prever problemas potenciais: 

faltando ou alterar partes significativas da informação. 
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Na interpretação simultânea sussurrada, o assistente de língua precisa escutar, 

decodificar, recodificar e transmitir a mensagem em tempo real, sem parar. Não há espaço 

para atrasos ou tempo para pensar em uma palavra, pois isso implicaria faltas no conteúdo 

expressado.  É importante saber que os assistentes de língua não tem um treinamento formal 

em matéria de tradução ou interpretação. De acordo com a ONU especializado de materiais de 

treinamento, estes são os cidadãos locais, não-treinados profissionalmente na interpretação e 

que funciona como os embaixadores das tropas, observadores militares e civis, no país onde o 

conflito eclodiu. 

Por que usá-los se eles não são profissionais? Simplesmente porque não há intérpretes 

profissionais no terreno trabalhando com pares muito específicos de idiomas/dialetos como 

aqueles encontrados em áreas de missão; também, porque estes indivíduos conhecem a cultura 

local muito bem. Eles agem como se fossem o porta-voz do Pacificador ou o civil implantado 

na missão; Eles podem dar sugestões sobre como lidar melhor com a população local, de 

diferentes tradições e cultura, identificando, ainda, as nuances e sutilezas que poderiam ser 

facilmente esquecidas pelos soldados da paz. 

Figura 04 - AL auxiliando uma conversa entre um soldado e um local. 

 

Fonte: UN Peacekeeping PDT Standards, Specialized Training Material for Military Experts on 

Mission. 1st Edition, 2009 

 

Devido as dificuldades que eles já enfrentaram, muitos soldados compreenderam que 

há muitas facetas diferentes entre culturas. Eles perceberam que, sendo acompanhados por 

representantes locais, que conheçam os costumes e a língua local, estariam, de alguma forma, 

demonstrando respeito pelas pessoas e, assim, ganhando vantagem no processo de 

comunicação. Boas-vindas de comportamento e boa vontade são características muito 

importantes uma vez que não se fala uma língua bem. 

 Além disso, o conhecimento da língua dos assistentes que se acumula com o passar 

dos anos é de grande relevância para o pessoal militar e civil, chegando na área de missão. 
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Para o pessoal militar, implantado em áreas de conflito, o vínculo entre o líder da comunidade 

local e o soldado recém chegado será o assistente de linguagem, que irá familiarizá-los com 

os pontos importantes de contato (POC) em uma determinada área de missão. Assim, ALs 

tornam-se muito significativos durante o contingente, o pessoal civil e MILOBs rotações. 

Eles, de alguma forma, ajudam a preparar a área para aqueles que chegam, estabelecendo 

pontes entre locais POCs e pessoal, deixando a área de missão. 

 

 

4.2.2 O perfil esperado da assistente de linguagem em missões de paz da ONU 

 

A comunicação em outro país pode ser correta ou cheia de erros, corroborando para o 

sucesso ou fracasso de uma missão de paz importante. O trabalho dos assistentes de 

linguagem é exatamente construir pontes de comunicação entre as partes, permitindo o 

processo adequado das negociações do acordo de paz. Assistentes de língua que trabalham 

com observadores militares UN (UNMO) desempenham um papel vital neste processo, cujas 

condições de trabalho são, em sua maioria, perigoso e constante mudança. Essas mesmas 

condições requerem que os assistentes de língua demonstrem habilidades como coragem e 

persuasão. Juntamente com observadores militares desarmados no chão, eles são parte de uma 

equipe. 

Os pré-requisitos principais para um uso bem sucedido de um AL são proficiência e 

competência linguística e, ainda, atitudes livres de preconceito. Escusado será dizer que o 

potencial assistente de linguagem deve ser bilíngue, quando se trata de fonte e línguas-alvo.  É 

importante ter o processo de seleção adequado e entrevista oral com as ALs potenciais para 

que suas avaliações abranjam conhecimentos gerais e aptidão para a interpretação. 

Da mesma forma, o potencial AL deve demonstrar competência para trabalhar com 

precisão e rapidez. Outro fator seria encontrar candidatos para esta posição que não tenham 

qualquer tipo de obstáculo cultural ou religioso, porque, acima de tudo, afetaria a qualidade 

final da interpretação e da missão como um todo. Talvez, este seja um dos pré-requisitos mais 

difíceis de ser preenchido.  
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Figura 05 - ALs da BRAENGCOY 16, MINUSTAH, acompanhada pelo chefe da seção 

de intérpretes. 

   
Fonte: Fontoura, Paulo Roberto C. T. Brasil: 60 anos de operações de paz. 1st edition (2009) 

 

Os ALs empregados na UNPROFOR I e II, na antiga Jugoslávia, foram cidadãos 

locais classificados em categorias de acordo com a sua experiência anterior. Conforme o 

esperado, eles tinham um certo grau de educação, mas não tinham nenhum treinamento prévio 

na interpretação ou tradução. 

Conforme o documento VA Nr UNMISS-GS-13-116, de 4 de novembro de 2013, 

emitido pelo UNMISS13, observa-se que a missão no sul do Sudão, estabelecia, com base em 

diretivas da ONU, os critérios para a candidatura de sudaneses para a posição de assistentes 

de linguagem oferecidos na missão. É importante destacar que as mulheres, igualmente 

qualificadas, seriam priorizadas durante o processo de seleção, devido a outros documentos da 

ONU.  

 Para ilustrar este tópico, vejamos abaixo as descrições das tarefas a serem realizadas 

por ALs, supervisionados pelo UNPOL e MLO na UNMISS. Elas são: 

1. Fornecer o serviço de interpretação em reuniões e conferências entre representantes da 

ONU e os líderes locais, usando o par de língua árabe - inglês ou de um dialeto local em 

inglês e vice-versa;   

2. Fornecer visão Tradução e tradução escrita de documentos relevantes para UNMISS 

mandato; 
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3. Coordenar e agendar reuniões, preparando-se minutos, se solicitada; 

4. Preparar e elaborar as correspondências em árabe e em inglês;   

5. Manter o arquivamento e arquivamento de sistemas de materiais relevantes referentes ao 

trabalho de escritório;   

6. Fornecer apoio administrativo abrangente e oportuno;   

7. Integrar UN longo e curto alcance patrulhas; e  

8. Executar quaisquer outras tarefas conforme necessário. 

 A execução das atividades acima mencionadas é reforçada pela análise das 

competências AL que os candidatos têm de mostrar. Vejamos abaixo as principais 

competências definidas pela ONU:  

1. Profissionalismo;   

2. Orientação do cliente;   

3. Comunicação;   

4. Trabalho em equipe; e  

5. Planejamento e organização. 

 Como uma tentativa de estabelecer um padrão de qualidade para os candidatos para os 

cargos de AL, eles são obrigados a ter qualificações como: 

1. Educação - ensino médio ou Diplomas universitários. Instituição de formação especializada 

em tradução e interpretação é um activo;   

2. Pelo menos 4 quatro anos de experiência e um alto nível de habilidades analíticas e de 

resolução de problemas demonstradas. Experiência com UN/ONG ou outros organismos 

internacionais é um recurso adicionado.   

3. Habilidades línguas - fluência em Inglês escrito e falado e árabe. Conhecimento do Dinka é 

essencial; e  

4. Outras habilidades - uma carteira de motorista válida é altamente desejável. 
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Figura 06 - observadores militares, juntamente com um assistente de linguagem em uma 

patrulha no sul do Sudão. 

   
Fonte: Fontoura, Paulo Roberto C. T. Brasil: 60 anos de operações de paz. 1st edition 

(2009) 

 

Se analisarmos o perfil de um assistente de linguagem a serem implantados no terreno, 

especificamente no sul do Sudão, devemos notar que há uma grande lacuna entre o ideal e a 

realidade. Falar com membros de missão de paz antiga que tinham trabalhado com ALs, é 

claro que o uso da assistente de linguagem é muito inferior as competências solicitadas no 

trabalho oferecido para ALs na UNMISS. Por ter uma visão estreita do trabalho e saber os 

antecedentes históricos dos habitantes locais, geralmente, desempenhando o papel de ALs, 

podemos notar que, muitas vezes, o AL só tem um grau de ensino médio, nunca trabalhou 

com tradução e interpretação e aprendeu a falar Inglês pobre, que não significa dominar a 

linguagem para trabalhar como tradutor/intérprete. 

Além disso, eles não têm competências como planejamento organizacional ou do 

trabalho em equipe. Além de outros problemas que ocorrem durante o uso do LA em missões 

de paz, é evidente que seu uso deve trazer alguns riscos para a realização da missão por 

pessoal militar e civil envolvido no processo de paz em uma área de conflito. 

 

4.2.3 Os riscos do uso de assistentes de língua em missões de paz da ONU 

 

Devido as tensões políticas e sociais, negociações em missões de paz são muito mais 

complexas do que aqueles em circunstâncias normais. É geralmente caracterizada por rumores 
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de falta de confiabilidade, preconceitos, estereótipos negativos etc. O negociador vai precisar 

se comunicar com pessoas de outra cultura, sem compartilhar o mesmo padrão de linguagem, 

enfrentando situações de stress, em que as pessoas ficam chateadas facilmente. Então, há 

muita responsabilidade e confiabilidade incorporadas no papel da pessoa responsável pela 

comunicação de apoio: o intermediário linguístico. 

Quando se trabalha com não-profissionais intérpretes durante as missões de paz, há 

um risco de represálias e o esforço adicionado de trabalhar em áreas perigosas. Além disso, os 

riscos de borrar as imagens do pessoal trabalhando com resolução de conflitos, do pessoal 

militar, civil e tropa país contribuinte e, finalmente, a imagem da missão como um todo estão 

igualmente presentes. Sem mencionar os efeitos colaterais provenientes do descumprimento 

dos princípios como neutralidade e imparcialidade. Podemos também citar outros riscos como 

convicções religiosas, crenças políticas e ideológicas, etnicidade, motivação, envolvimento, 

confidencialidade e habilidades de comunicação pobre. 

Nas missões, por exemplo, pode haver um episódio em que o AL toma notas durante 

uma entrevista com o líder da comunidade local e o observador militar. Se este pedaço de 

informação refere-se a uma questão sensível, é possível que essas notas podem ser 

confiscadas quando o AL e o observador militar passam por um posto de controle, a caminho 

de volta para a base. 

 

Figura 07 - observador militar entrevistando um cidadão local suportado pela AL 

  
 Fonte: UN Civil-Military Coordination (UN-CIMIC) Specialized Training Materials, 1st edition 

(2014). 
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 É, então, é extremamente importante saber que notas tomadas por ALs devem ser 

entregue ao pessoal militar ou civil no comando e, se possível, imediatamente destruídas para 

evitar maiores complicações para os indivíduos envolvidos e para a missão em si. 

 Outro aspecto relevante é observar a confiabilidade e discrição da assistente de 

linguagem. É importante ter em mente que o assistente de língua é alguém que fornece 

serviços de tradução e interpretação para a missão. Então é necessário a célula de inteligência 

da missão ter conhecimentos prévios sobre a vida do AL, bem como um controle perto de 

seu/suas ações quando a prestação do serviço. Qualquer lacuna na comunicação aqui deve 

provocar a missão ter um problema de maior ou menor grau, que não pode ser sempre 

corrigido. Informações confidenciais não devem ser discutidas quando ALs estão presentes, 

garantindo a segurança da missão e da assistente de linguagem em si.  

 

Figura 08 - assistente de linguagem usando um capacete e uma jaqueta, como os 

militares, por razões de segurança. 

     
Fonte: UN Peacekeeping PDT Standards, Specialized Training Material for Military Experts on 

Mission. 1st Edition, 2009 

 

Aqui está um incidente real que ocorreu em MONUSCO há alguns anos com uma 

equipe da ONU, e que poderia ser útil para exibir aqui como "Lições aprendidas" quando se 

trata de trabalhar com o assistente de língua (AL). Uma equipe composta de civis e oficiais de 

MILOBS estava tentando fazer um inquérito sobre uma emboscada onde algumas pessoas 

tinham sido assaltadas e algumas delas mortas. A equipe da ONU foi encarregada de 
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descobrir informações relevantes sobre este drama e decidiu reunir-se com o grupo rebelde 

mais hostil, estacionado na área. UN-líder estava falando em inglês, o 1º AL estava 

traduzindo em árabe, o 2º AL foi retraduzindo em um dialeto local e o 3º que estava 

traduzindo em língua local, falada pelo grupo rebelde. 

 A equipe de UN começou progressivamente, com saudações e pequenas palestras. 

Após uma hora de socialização, o líder da equipe coloca a questão na mesa para que eles 

discutam. "São o grupo mais forte na área. Com certeza, você pode nos ajudar, dizendo-nos 

que perpetraram o crime". Depois as três ALs terminou sua tradução, a atmosfera mudou de 

repente. Não havia mais sorrisos, fechando as expressões em seus rostos. Acima de tudo, o 

líder da equipe sentiu o frio de uma arma por detrás da cabeça. Após um longo minuto de 

situação congelada, o chefe dos rebeldes começou a rir e falar com os outros. Como ele sabia 

um pouco de árabe, ele salientou que o 1º AL, ao traduzir os ditos UN, em vez do significado 

original, ele traduziu: "Eu sei que foi você a perpetrar o crime". (NAÇÕES UNIDAS CIMIC 

– STM, 2014). 

 
Figura 09 - observadores militares e AL em patrulha no Sudão. 

  

Fonte: UN Peacekeeping PDT Standards, Specialized Training Material for Military Experts on 

Mission. 1st Edition, 2009 

 

 Com base no parágrafo anterior, é possível ter duas hipóteses: ou o assistente de 

língua falhou durante o processo de tradução/interpretação, por não dominar ambos os 

idiomas de trabalho ou o AL absteve-se de imparcialidade, que é uma obrigação, e então 
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decidiu julgar a situação culpando os rebeldes do crime. É igualmente importante que os 

usuários do serviço de interpretação, fornecidos pelos assistentes de língua em missões de 

paz, sempre falam as ALs, que estabelece critérios e modus operandi a serem seguidos 

durante os eventos, a fim de evitar potencial garantia danos, que podem resultar em uma 

situação perigosa inesperadamente. 

Episódios como este em MONUSCO poderiam ser estendidos em conceito e 

possibilidades, fazendo-nos pensar sobre as prováveis causas de eventos como o genocídio em 

Ruanda, ou o massacre em Wali Kali, na fronteira do Congo e Ruanda. Ambas as atrocidades 

podem ter como causas prováveis da incapacidade das tropas, militares ou civis, implantados 

em áreas de conflito para falar o idioma/dialeto local e, consequentemente, o uso inadequado 

do assistente de língua como pontes de comunicação entre línguas e culturas diferentes. Os 

moradores foram empregados como ALs nessa situação particular imparcial? Eles têm bons 

conhecimentos de línguas de trabalho? Eles basicamente foram treinados para trabalhar no 

campo da tradução e interpretação? Estas são perguntas cujas respostas nem poderiam ajudar 

a evitar ou impedir essas falhas na história das missões de paz e a humanidade. 

Muitos da ALs usados em missões de paz em todo o mundo passaram por experiências 

traumáticas, quer em situações diretas ou indiretas. Perseguição, tortura, terrorismo 

psicológico ou físico e exílio são algumas das cicatrizes psicológicas que podem ser visíveis 

como dificuldades familiares ou como um aumento do nível de stress. Devido a esses 

problemas, muitos ALs não seriam uma escolha segura para apoiar a realização da missão ou 

o mandato, desde que eles iriam ser influenciados por suas necessidades básicas e seu instinto 

natural de sobrevivência. 

 É vital que os atores no terreno, incluindo os assistentes de língua, estejam isentos de 

qualquer tipo de preconceito, ideias preconcebidas. Para ilustrar, podemos citar o caso em que 

MILOBs no chão recusou-se a serviço de um determinado AL, dado o fato de que ele 

pertencia a uma família que estava reivindicando um pedaço de Terra - causa do conflito entre 

os homólogos. Essa foi uma decisão certa e crucial para ajudá-los com a resolução de 

conflitos. 

 

 

 

 

 



31 

 

 

5. RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

Para corroborar os dados e conclusão encontrados para o trabalho, elaboramos gráficos 

para simbolizar as informações colhidas no questionário. Abordaremos minuciosamente essas 

informações a seguir. A análise dos resultados será realizada em quatro partes, tendo em vista 

que cada questão se direcionou ao levantamento de um aspecto específico com relação à 

monografia. A primeira questão destinou-se a identificar os principais desafios encontrados 

em relação do idioma inglês, a segunda questão destinou-se a identificar os atributos 

considerados essenciais para aos assistentes de língua, a terceira questão, de teor dissertativo, 

destinou-se à descrição de medidas que resultarão em uma melhora significativa no preparo 

para missões no exterior, a quarta e última questão, também de teor dissertativo, destinou-se à 

colher as opiniões dos militares que já serviram nas missões no exterior, e cadetes do quarto 

ano, no que diz respeito se o recém-formado na AMAN (Academia Militar das Agulhas 

Negras) possui as exigências necessárias para bem desempenhar em uma missão no exterior, 

em um país que idioma seria inglês e se seria profícua a realização de um estágio preparatório 

específico para aqueles que desempenharão essa missão. 

 

 

5.1 Questão 01  

 

A primeira questão destinou-se à identificar os principais problemas encontrados em 

relação do idioma inglês. O gráfico a seguir evidencia que os principais desafios são os 

tempos verbals, seguido a fluência em falar a lingua inglesa.  
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Gráfico 1 - Principais problemas problemas encontrados em relação do idioma inglês. 

Fonte: o autor. 

 

 Como podemos perceber, há uma grande variedade de problemas em relação do 

idioma inglês que os oficias e prças encontraram. Segundo os militares que responderam aos 

questionários os principais problemas são os tempos verbais, em seguida a fluência no idioma 

inglês, que realmente é mais utlizada em missões de paz.  

 

 

 

 

5.2 Questão 02 

 

A segunda questão destinou-se a identificar os atributos considerados indispensáveis 

aos assistentes de língua que são incumbidos da nobre missão de ajuda o militar com a 

sucesso na sua missão. O gráfico a seguir evidencia aqueles que mais se destacaram, segundo 

a opinião de quem já desempenhou a função. Há ainda a presença de alguns outros atributos 

também importantes para o assistentes de língua,  independente de qual missão eles exerçam. 
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Gráfico 2 - Atributos considerados essenciais aos assistentes de língua   

Fonte: O autor. 

  

Como podemos notar, a honestidade, proficiência e competência lingística, 

profissionalismo e responsabilidade obtiveram as maiores porcentagens. O assistentes de 

língua responsáveis por grande parte do sucesso da missão, na grande maioria das vezes um 

civil ou membro da área de operações. Diferente do que há nas missões militares 

convencionais, onde o comandante ou subcomandante é habilitado no idimoa neccesario. Por 

isso, como responsável pela tradução de decisões importantes a ser tomadas, é necessário que 

os assistentes de língua sejam dotados de grande honestidade, profissionalismo e 

responsabilidade.  

 

5.3 Questão 03 

 

 A terceira questão destinou-se a levantar possíveis medidas que acarretariam numa 

melhora significativa no preparo para missões no exterior. Segundo os dados colhidos nos 

questionários o assunto poderia ser abordado com mais profundidade na AMAN, trazendo 

para o quarto ano da Academia instruções e palestras ministradas por militares que já 

desempenharam em missões exterior, militares que estão com a habilitação no idioma inglês 

que podem ensinar para os cadetes do quarto ano como obetê-lo. Já na AMAN agora os 
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cadetes do quarto ano podem realizar estágios como preparação para missão de paz onde eles 

vão ter uma chance para atuar em funções de Aspriante-a-Oficial e conduzir apresentações em 

inglês. 

 

5.4 Questão 04 

 

A quarta questão destinou-se a analisar se o recém-formado oficial da AMAN possui as 

exigências necessárias para bem desempenhar em uma missão no exterior, em um país que 

idioma seria inglês. A grande maioria dos militares que responderam aos questionários acha que 

apesar do Aspirante-a-Oficial sair da AMAN dotado de grande conhecimento técnico-

profissional, força de vontade e espírito de cumprimento de missão, lhe falta experiência com a 

pratical do idioma inglês para exercer tal missão. 

Empenhar o Aspirante-a-Oficial em uma missão no exterior levando em consideração sua 

pouca experiência na lingua inglesa não seria a melhor alternativa. Por mais que o militar tenha 

um excelente preparo intelectual e um bom curriculum de AMAN, faltará a habilitação que nem 

todos conseguem obter na AMAN, e aqueles que obtiveram já tinham experiência na lingua 

antes de entrar no exército. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Nossa pesquisa teve como objetivos de avaliar a importância do uso do assistente de 

língua (idioma inglês) nas missões de paz das nações unidas e demonstrar por que é 

importante para os diretores nas Forças Aarmadas aprenderem, tambem identificar os 

principais desafios e problemas encontrados com o idioma inglês e expor características de 

uma missão de paz da ONU, explorar os riscos e benefícios dos ALs que são apresentados em 

missões da paz e várias missões da ONU onde assistentes de língua são uma necessidade.  

 Os resultados encontrados foram os principais problemas em relação do idioma inglês 

que são os tempos verbais, seguido da fluência em falar a lingua inglesa; Em seguida, foi 

possível observar os atributos considerados indispensáveis aos assistentes de língua que são 

incumbidos. Os que mais se destacaram foram a honestidade, proficiência e competência 

lingística, profissionalismo e responsabilidade. Outro resultado obtido destinou-se a levantar 

possíveis medidas que acarretariam numa melhora significativa no preparo para missões no 

exterior. Os dados colhidos nos questionários do assunto poderiam ser abordados com mais 

profundidade na AMAN. Por último, visou-se analisar se o recém-formado oficial da AMAN 

é carente de experiências com a prática do idioma inglês para exercer uma missão no exterior 

onde o idioma principal seria o inglês. 

 Diante destes resultados podemos afirmar que é evidente que o assistente de língua 

designado para desempenhar as funções de um tradutor e intérprete em missões de paz, ou em 

qualquer outra missão, precisa ter uma preparação específica neste campo exclusivo de 

linguística aplicada.  A história do mundo, quando se trata de prestação do serviço de tradução 

e interpretação, observa-se que muitos acordos de paz foram assinados devido a prestação de 

bons serviços linguísticos; ainda, eclodiram conflitos e situações se agravou por causa de 

maus serviços de tradução e interpretação. Um erro de interpretação durante uma negociação 

do processo de paz severamente pode criar um grande mal-estar entre as partes envolvidas, 

resolvendo ou mantendo o problema. As perdas podem ser irreversíveis e danos irreparáveis, 

tanto no aspecto institucional, material ou humano. 

 Concluímos então que é fácil concordar totalmente com Tassini (2012) e Guillet 

(2012) que tradutores e intérpretes podem nunca ser preparados durante a noite. Inexperiência 

aliada a boa vontade não podem contabilizar todos os aspectos técnicos necessários para a 

prestação de um apoio linguístico adequado.  A experiência com trabalho em pares de línguas, 
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culturas diferentes, bem como conhecimento do mundo tem uma grande influência sobre a 

formação deste tipo de profissional, e leva tempo para fazê-lo. 

 Traduzir não é simplesmente a operação elementar de procurar lexicais 

correspondentes. Muito mais de uma arte complexa e sutil, deve harmonizar os dos outros, 

que são tão delicados - aqueles de leitura e escrita (SILVEIRA, 2004). Para muitos, parece 

que o trabalho do tradutor é muito fácil ou não exige muita atenção porque é secundária; no 

entanto, provou ser essencial para resoluções de conflitos. Está presente, quase sempre, nas 

fases de negociação/mediação, bem como em pesquisas, entrevistas, etc.  

Para Kelly e Zetzsche (2012), não há nenhum desafio intelectual maior do que a 

construção de pontes de significado entre várias línguas diferentes, no entanto, preservando 

suas identidades linguísticas e culturais. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

  

 SOU CADETE DO 4º ANO DO CURSO DE INFANTARIA DA ACADEMIA 

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS. ESTOU REALIZANDO UMA PESQUISA E ESTE 

QUESTIONÁRIO TEM POR FINALIDADE AUXILIAR NA COLETA DE DADOS PARA 

A REALIZAÇÃO DA MINHA MONOGRAFIA. SERÃO FEITAS PERGUNTAS DE 

CUNHO INDIVIDUAL ACERCA DAS OPINIÕES E EXPERIÊNCIAS OBTIDAS 

DURANTE O PERÍODO EM QUE O MILITAR SERVIU NO EXTERIOR, EM PAÍSES 

CUJA LÍNGUA NACIONAL ERA O INGLÊS E RECEBEU AJUDA DE UM 

ASSISTENTE DE LÍNGUA. DESDE JÁ, MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO. 

 

Cadete RICHARD RELANDO ASREGADOO – Curso de Infantaria da AMAN 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome   

Posto   

Função/cargo   

País em que serviu   

 

 

1. ENUMERE EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA NA SUA OPINIÃO OS PRINCIPAIS 

DESAFIOS ENCONTRADOS EM RELAÇÃO DO IDIOMA INGLÊS. 

PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS 

Interferência de idioma (   )  Fluência em Fala (   )  

Expressão de Gírias (   )  Compreensão do Idioma (   )  

O Tempo Verbal (   )  Gramática (   )  

Pronúnciação do Idioma (   )   

  

 

Outros:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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2. ENUMERE NA ORDEM DE IMPORTÂNCIA SEGUNDO SUA OPINIÃO: 

ATRIBUTOS E CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS PARA UM ASSISTENTE 

DE LÍNGUA 

CORAGEM (   ) PRECISÃO NO TRABALHO(   ) 

RESPONSABILIDADE (   ) ABNEGAÇÃO (   ) 

PERSUASÃO (   ) PROFICIÊNCIA E COMPETÊNCIA 

LINGÍSTICA (   ) 

PROFISSIONALISMO (   ) HONESTO (   )  

  

Outros:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

3. EM POUCAS LINHAS, DESCREVA UMA MEDIDA QUE RESULTARIA UMA 

MELHORA SIGNIFICATIVA NO PREPARO PARA MISSÕES NO EXTERIOR.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

4. NA SUA OPINIÃO, O ASPIRANTE-A-OFICIAL RECÉM FORMADO NA AMAN 

POSSUI AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA BEM DESEMPENHAR EM UMA 

MISSÃO NO EXTERIOR, EM UM PAÍS QUE IDIOMA SERIA INGLÊS? SERIA 

NECESSÁRIO UM ESTÁGIO PREPARATÓRIO ESPECÍFICO PARA MISSÃO DE PAZ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

AGRADEÇO-VOS PELA CONTRIBUIÇÃO E EXPERIÊNCIA COMPARTILHADA. 


