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RESUMO 

 

 

O TEXTO PARA ATIVIDADES MILITARES 

 

AUTOR: Ambrosius Johannes 

 

 

ORIENTADOR: Ten Jonas Pereira de Oliveira 

 

 

A comunicação é imprescindível para o ser humano, sendo a mesma oral, escrita ou gestual. 

Para o Exército Brasileiro é fundamental que o militar tenha conhecimentos a respeito da 

leitura e escrita, pois o texto é uma rotina diária nas atividades militares, principalmente para 

o comandante passar suas ordens. Um mal entendimento do texto poderá ocasionar até mesmo 

o insucesso na missão, trazendo sérios prejuízos para a tropa. Com isso, a necessidade de um 

estudo mais aprofundado a respeito do tema, o qual é desenvolvido neste estudo através de 

uma pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Texto. Comunicação. Linguagem. Atividades militares. Importância. 
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ABSTRACT 

  

THE TEXT FOR MILITARY ACTIVITIES 

 

AUTHOR: Ambrosius Johannes 

 

ORIENTER: Ten  Jonas Pereira de Oliveira 

 

 

Communication is essential for the human being, being the same oral, written or gestural. For 

the Brazilian Army it is fundamental that the military has knowledge about reading and 

writing, since the text is a daily routine in military activities, especially for the commander to 

pass his orders. A misunderstanding of the text may even lead to failure in the mission, 

causing serious damage to the troop. With this, the need for a more in-depth study on the 

subject, which is developed in this study through a bibliographical research. 

 

Keywords: Text. Communication. Language. Military activities. Importance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Freire (2008), como seres sociais, os seres humanos dependem da capacidade 

de se comunicar para assegurar suas necessidades e assegurar a sobrevivência; as 

comunicações escritas são a forma mais crítica, confiável e permanente de comunicação. Em 

qualquer profissão, muitas vezes o texto é invocado como o método preferido de comunicação 

ou para obter tarefas realizadas.  

Os militares do Brasil têm uma missão vital e desafiadora para proteger o país. A 

natureza do trabalho militar é complexa e os militares dependem de oficiais para liderar e 

administrar organizações militares. Os oficiais militares são obrigados a desempenhar várias 

tarefas para cumprir suas missões. A capacidade de escrever um texto de forma inteligível, 

abrangente e sucinta é uma habilidade que requer fortalecimento, porque é necessária para 

todos os oficiais militares.  

De acordo com Lima (2011), para executar seus trabalhos com competência, os 

oficiais militares devem se comunicar de forma eficaz. Ordens militares são uma dimensão 

crítica do trabalho militar. Como as ordens são interpretadas e implementadas têm um efeito 

dominó em toda a organização militar. As avaliações de oficiais e a ligação entre escrita e 

pensamento crítico são de grande importância para oficiais militares. Muito trabalho militar é 

comunicado através de ordens de operações militares. Ordens de operações são formatadas de 

tal maneira que compactam muita informação em um pequeno espaço. Uma ordem de 

operações descreve a intenção do comandante, detalhes da missão específica e as 

responsabilidades do receptor. Escrever bem é fundamental para garantir que, em primeiro 

lugar, todo o pessoal possa compreender a ordem de forma adequada e, segundo, para garantir 

que não haja ambiguidade na linguagem, para que não haja mal-entendidos ou confusão. 

Assim sendo, problematiza-se a questão: qual a importância do texto para as 

atividades militares? 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a importância do texto para as atividades militares. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Caracterizar a leitura e a escrita; 

Verificar como se dá a alfabetização e o letramento; 

Identificar a utilização do texto nas atividades militares; 

Analisar a importância do texto para as atividades militares. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Melero (2009), desde o nascimento, as crianças convivem com a linguagem 

oral e com as pessoas do seu dia-a-dia. Assim ela participa de diversas situações sociais que 

as levam a se comunicar e a interagir com facilidade. Quando chegam à escola, aprendem as 

formalidades utilizadas pela língua oral, por meio de convivência com outras crianças e da 

observação deste mundo letrado. 

A linguagem enquanto conteúdo é um produto linguístico que se manifesta através da 

oralidade, textos escritos, desenhos, diferentes formas de expressão e diferentes dialetos. O 

trabalho com a linguagem constitui um dos eixos básicos na Educação Infantil, dada a sua 

importância para a formação do sujeito, para a interação com as outras pessoas, na orientação 

das ações das crianças, na construção de muitos conhecimentos e no desenvolvimento do 

pensamento (MELERO, 2009). 

Aprender uma língua não é somente aprender as palavras, mas também os seus 

significados culturais, e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio sociocultural 

entendem, interpretam e representam esta realidade.  

Para Vygotsky (1988), a linguagem, sistema simbólico dos grupos humanos, 

representa um salto qualitativo na evolução da espécie. É ela que fornece os conceitos, as 

formas de organização do real, a mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. É por 

meio dela que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente 

transmitidas, portanto, sociedades e culturas diferentes produzem estruturas diferenciadas. 

A cultura fornece ao indivíduo os sistemas simbólicos de representação da realidade, 

ou seja, o universo de significações que permite construir a interpretação do mundo real. Ela 

dá o local de negociações no qual seus membros estão em constante processo de recriação e 

reinterpretação de informações, conceitos e significações (MELERO, 2009). 

Segundo Voivodic (2005), a educação ao promover experiências significativas de 

aprendizagem da língua, por meio de um trabalho com a linguagem oral e escrita, constitui 

um dos espaços de ampliação das capacidades de comunicação e expressão e de acesso ao 

mundo letrado pelas crianças. Essa ampliação está relacionada ao desenvolvimento gradativo 

das capacidades associadas às quatro competências básicas: falar, escutar, ler e escrever. 

Segundo Lima (2011), a escrita não é apenas o método de comunicação mais preciso e 

eficaz, ela funciona como uma ferramenta eficiente para promover e aprimorar o pensamento 

crítico. O ato de escrever por si só permite analisar a escrita simplesmente colocando-a no 

papel. Além disso, escrever envolve pensar de antemão e formular pensamentos complexos. 
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Escrever é o ato de colocar pensamentos complexos no papel, já que as palavras e suas 

relações entre si têm nuances. Portanto, simultaneamente ao processo de escrita, é possível 

analisar o processo de pensamento crítico de forma clara. Essa análise é fundamental para 

detectar e remediar pensamentos incompletos ou pouco claros. 

Lucas (2013) afirma que as origens das habilidades de escritas pobres vêm de uma 

variedade de fontes. Pode-se traçar as raízes do problema da escrita militar para o sistema de 

ensino médio e universitário. Estudantes brasileiros entram na faculdade com habilidades de 

escrita abaixo da média. Habilidades de escrita defeituosas muitas vezes permanecem sem 

remediação através da faculdade, e se tornam problemáticas quando os graduados entram na 

força de trabalho, em particular, no serviço militar.  

Escrita pobre e imprecisa não pode ser atribuída apenas ao sistema escolar público 

brasileiro. Lucas (2013) afirma que a escrita também está em declínio nas universidades, 

verificando que, como um todo, os futuros profissionais são “escritores medianos”. 

Para Polito e Polito (2015), não tendo qualquer controle sobre o sistema de educação, 

a cultura popular ou as mudanças sociais, as universidades precisam redobrar seus esforços 

para remediar a epidemia de escrita pobre em uma área que pode controlar.  

No Brasil, os futuros oficiais estudam em bases militares que possuem centros 

educacionais. Assim sendo, os mesmos recebem treinamento de leitura e escrita nos cursos de 

oficiais.  

Como o e-mail é agora o método preferido de comunicação e o PowerPoint é o 

método preferido para a entrega de informações, os comandantes devem garantir que os textos 

estejam bem redigidos e não exijam menos. A advertência é que esses comandantes devem 

primeiro ser treinados em técnicas adequadas de escrita. 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DE UMA COMUNICAÇÃO EFETIVA 

 

Segundo Hanh (2017), como humanos, somos atraídos um pelo outro e nos 

comunicamos em uma variedade de formas. Existem várias funções que cada indivíduo 

preenche diariamente, dependendo do contexto de uma interação. O que toda interação tem 

em comum é a necessidade de uma comunicação clara e eficaz.  

Um dos fatores mais importantes na comunicação com os outros é a comunicação não 

verbal. Estamos cientes e no controle das palavras que falamos, mas muitas vezes os sinais 

não-verbais que enviamos podem passar despercebidos. Pode-se reforçar, contradizer, 
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substituir, complementar ou enfatizar a comunicação verbal com pistas não-verbais como 

gestos, expressões e inflexões vocais (HANH, 2017).  

As dicas não-verbais são tão fortes porque comunicar-se com os outros em um nível 

subconsciente, fazendo com que os indivíduos considerem a comunicação não-verbal como 

uma comunicação verdadeira porque ela fornece pistas e emoções reais. Quando a linguagem 

verbal e a linguagem corporal são congruentes, isso melhora a qualidade geral da mensagem e 

permite que ela entre em ressonância com o indivíduo que recebe a mensagem (HANH, 

2017). 

No extremo oposto do espectro, também pode haver um sentimento de desconfiança 

desenvolvido quando a linguagem corporal não corresponde ao que está sendo verbalizado. 

Quando há uma falta de congruência entre mensagens verbais e não-verbais, isso age como 

uma bandeira vermelha mental para qualquer um que receba a mensagem, e faz com que eles 

estejam em guarda. A linguagem corporal também funciona para mostrar confiança e outras 

características desejáveis (HANH, 2017). 

De acordo com Fernando (2016), a comunicação vai além das mensagens que 

enviamos, também inclui como recebemos mensagens. Se simplesmente "ouvimos" o que os 

indivíduos nos dizem, então perdemos uma vasta gama de mensagens dirigidas a nós. Ouvir é 

um processo ativo que envolve análise e processamento. Há elementos verbais importantes 

que podem nos alertar para os sentimentos de um indivíduo, como a cadência de sua voz, as 

palavras específicas que usam e a qualidade tonal de sua voz. Além desses indicadores 

verbais, há também vários indicadores não-verbais, como a linguagem corporal discutida 

anteriormente. Ao ouvir, é importante considerar essas dicas verbais e não-verbais à medida 

que elas levam a um entendimento verdadeiro da mensagem que está sendo entregue 

(FERNANDO, 2016). 

Além da comunicação verbal e gestual, a comunicação escrita também faz parte da 

vida do ser humano. 

Para Fernando (2016), a importância da escrita decorre do fato de que a mesma é a 

base principal sobre qual comunicação, história, registro, e a arte é iniciada. Escrita é o 

trabalho de moldura da nossa comunicação. 

Escrever é extremamente importante na sociedade de hoje. Comunicações são 

transmitidas mais através da escrita do que qualquer outro tipo de mídia. O mais vinculativo 

contrato ou acordo são escritos e assinados, assim, escrever faz parte de um projeto criativo. 

Sem escrever o fluxo de ideias para pouco além da fonte (FERNANDO, 2016). 
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No entanto, no ambiente cultural brasileiro, o conhecimento e habilidades de escrita 

ainda são negligenciadas porque a escrita é percebida como uma habilidade linguística que é 

ensinada principalmente no Ensino Fundamental, nas escolas e conseguido através do 

domínio da gramática e regras de ortografia (FERNANDO, 2016). 

Hanh (2017) afirma que escrever é importante porque é usado extensivamente em 

educação e no local de trabalho. Se os alunos não sabem como para se expressar por escrito, 

eles não conseguirão se comunicar bem com professores, empregadores, colegas ou 

praticamente alguém mais. Grande parte da comunicação profissional é feita em escrita: 

propostas, memorandos, relatórios, pedidos, e-mails e muito mais fazem parte do cotidiano de 

todas as pessoas. 

A escrita tem uma posição única no ensino de línguas desde sua aquisição que envolve 

uma prática e conhecimento de outras três habilidades linguísticas, como ouvir, ler e falar. 

Além disso, requer o domínio de outras habilidades, como habilidades meta cognitivas. As 

pessoas precisam definir um objetivo para sua escrita, planejar cuidadosamente, pensar sobre 

seu layout e lógica, estruturar. No processo de escrever é preciso usar habilidades cognitivas; 

tem que analisar suas fontes e em seguida, sintetizá-los em um pedaço compacto de escrita. 

Uma das melhores maneiras de atrair as pessoas para a escrita é deixá-las escrever no início 

do processo de aprendizagem tão livremente quanto possível e evocar nelas o sentimento de 

criatividade. Escrita criativa obviamente pode desempenhar um papel crucial no 

desenvolvimento das habilidades da escrita (HANH, 2017). 

 

2.1.1 Linguagem e teoria da informação 

 

Segundo Bakhtin (1997), a linguagem enquanto conteúdo é um produto linguístico 

que se manifesta através da oralidade, textos escritos, desenhos, diferentes formas de 

expressão e diferentes dialetos. Um dos eixos básicos da Educação Infantil é a linguagem, 

uma vez que a mesma é essencial para a formação do indivíduo, para que o mesmo possa 

interagir com outras pessoas, orientar suas ações e desenvolver pensamentos. 

Ao aprender uma língua não se aprendem apenas palavras, mas os significados 

culturais das mesmas, bem como a forma como o indivíduo que se encontra inserido em 

determinado meio sociocultural entende, interpreta e representa essa realidade. 

Para Vigotsky (1988, p. 56): 
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A linguagem, sistema simbólico dos grupos humanos, representa um salto 

qualitativo na evolução da espécie. É ela que fornece os conceitos, as formas de 

organização do real, a mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. É por 

meio dela que as funções mentais superiores são socialmente formadas e 

culturalmente transmitidas, portanto, sociedades e culturas diferentes produzem 

estruturas diferenciadas. 

 

A cultura provê ao sujeito os sistemas simbólicos de reprodução da realidade, ou 

seja, “o universo de significações que permite construir a interpretação do mundo real. Ela dá 

o local de negociações no qual seus membros estão em constante processo de recriação e 

reinterpretação de informações, conceitos e significações” (VIGOTSKY, 1988, p. 56). 

Segundo Ferreiro (2006), a escrita ocorre de dois modos: representação da linguagem 

como um código e transcrição gráfica das unidades sonoras ou codificação. Quando se fala 

em codificação, tanto os elementos como as relações encontram-se predeterminados; quando 

se cria uma representação, os elementos e as relações não se encontram predeterminados. 

Desta forma tem-se que a criação da escrita foi um processo histórico de um sistema de 

representação, não um processo de codificação. 

Para Ferreiro (2006, p. 76): 

 

No caso particular da linguagem escrita, a natureza complexa do signo linguístico 

torna difícil a escolha dos parâmetros privilegiados na representação. As escritas de 

tipo alfabético poderiam ser caracterizadas como sistemas de representação cujo 

intuito original é representar as diferenças entre os significantes. 

 

Tradicionalmente considera-se a escrita apenas em seus aspectos gráficos, não se 

observando os aspectos construtivos. Os aspectos gráficos dizem respeito à característica do 

traço, a distribuição espacial das formas, orientação predominante; os aspectos construtivos 

dizem respeito àquilo que se pretendeu representar e os meios que se usou a fim de indicar 

distinções entre as representações (FERREIRO, 2006). 

Ainda para a autora, a língua escrita refere-se a uma sociedade, com uma existência 

social, a exemplo dos centros urbanos onde a todo momento as pessoas se deparam com 

escritas por todos os lados: letreiros de rua, rótulos de embalagens, propagandas.  

A escrita não se dá somente na escola, mas trata-se de um objeto cultural, 

consequência do esforço grupal da humanidade. Como objeto cultural, a escrita sempre 

cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência (FERREIRO, 2006). 

Segundo Ferreiro (2006), há informações exclusivas a respeito da linguagem escrita 

que apenas podem ser adquiridos pelo meio de outros informantes. Um exemplo é o fato de se 

ter conhecimento que cada letra possui um nome específico. 
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Estudos realizados por Ferreiro (2006) dão conta de que ao se comparar populações de 

diversas procedências sociais e nacionais é possível assegurar que a escola tem por finalidade 

transmitir às crianças conhecimentos que muitas vezes os pais, por serem semianalfabetos ou 

analfabetos não podem fazê-lo. 

Todos os sistemas de comunicação, independentemente de quão simples ou 

complicado eles podem ser, operam no mesmo princípio: sinais que transmitem mensagens de 

uma fonte para um destino. 

Segundo Mattelart (2004, p. 58), a Teoria da Informação, a qual foi elaborada pelo 

matemático e engenheiro elétrico Shannon diz respeito a que “o sistema geral de comunicação 

consistia na reprodução, em um dado ponto, de uma mensagem selecionada em outro ponto, o 

que significa que o sistema comunicativo funcionava de maneira linear”. 

Tal sistema, segundo o autor, era formado pela fonte (informação) que produzia uma 

mensagem (a palavra no telefone), o emissor que transformava a mensagem em sinais 

(telefone), o canal (cabo telefônico), o receptor, que reconstruía a mensagem, e, finalmente, a 

destinação, ou seja, a quem a mensagem era transmitida. 

Para Mattelart (2004), Shannon comprovou que a mensagem era emitida pelo emissor 

e decodificada pelo receptor, no entanto não se fazia necessário que o receptor atribuísse 

qualquer sentido à mensagem. Com isso, é notório que a linguagem se dá através de regras e 

gramáticas de determinada cultura, permeando o discurso humano, acompanhando a sua 

evolução, sendo o elo que propicia a interface do homem e o meio através dos tempos. 

Por ser um elemento de interação social, há muito se estuda a linguagem e segundo 

Nery (2004), em 1930 houve a preocupação, por parte de Pierce em estudar também a 

linguagem animal. Sendo a Comunicação uma ciência voltada para os signos, nota-se que os 

mesmos se inserem nos aspectos humanos tanto de forma cultural quanto psicológica. 

 

2.1.2 Características das mensagens 

 

Segundo Tiski-Franckowiak (2007), as regras do organismo e as leis primordiais da 

clareza das mensagens devem estar em sintonia para que a comunicação aconteça. O processo 

perceptivo exige organização e regularidade das mensagens para que possa ocorrer sua 

compreensão. As leis de organização perceptiva são fornecidas, em parte, pela teoria da 

Gestalt. Para Wertheimer, Koller e Koffka, seus criadores, a percepção está relacionada com a 

aprendizagem e se baseia na compreensão das relações entre elementos contidos numa 

mensagem.  



17 

 

 

Ainda para a autora, não existe uma palavra portuguesa que corresponda exatamente à 

alemã Gestalt a mais usada tradução é forma, totalidade sensível ou jogo entre figura e fundo 

de um campo perceptivo. A compreensão dessa totalidade envolve os processos mentais 

superiores que relacionam e interligam os fatos. Os objetos concretos ao nosso redor formam 

Gestalten físicas ou concretas, das quais existem representações internas ou Gestalten 

abstratas ou mentais. O processo de operação ou compreensão das relações entre os elementos 

de uma Gestalt começa com o insight, estalo. Parar, olhar, compor o campo em sua totalidade 

na mente, compreender e formular o resultado. Para tanto, devem existir elementos suficientes 

no campo externo. 

Para Tiski-Franckowiak (2007), segundo a teoria da Gestalt, o ser humano tende 

naturalmente para a complementação e a organização das coisas incompletas, busca o 

equilíbrio das formas perfeitas. Uma melodia pode ser tocada em claves diferentes, com 

diferentes intensidades de sons. Apesar disso, continua sendo a mesma melodia, ou pelo 

menos, o indivíduo tenta reconhecê-la na sua inteireza. 

As páginas de um jornal ou livro, segundo a autora, formam uma Gestalt, tanto quanto 

um cartaz ou cenário de televisão ou teatro. Para estas Gestalten, o receptor também tem 

necessidade de atribuir lógica e coerência; a composição total de seus elementos favorece ou 

dificulta isto. O exposto equivale à busca do equilíbrio físico na vida biológica, tanto quanto 

na psicológica, e se constitui como principal lei na teoria da Gestalt. 

Segundo Tiski-Franckowiak (2007), o receptor tem suas limitações. Leis e regras 

quase fixas regem sua percepção e isto deve ser respeitado. O comunicador, antes de produzir, 

deve se perguntar: o que é mais importante no que estou fazendo? Como devo produzir para 

que maior número de pessoas entenda? A questão, se a produção é bonita ou feia, adquire 

importância relativa diante da clareza da mensagem. A justificativa de que existem mensagens 

preparadas para serem lidas de longe ou de perto não justifica sua ilegibilidade. 

Na comunicação, a relação entre a figura e o fundo são, segundo Tiski-Franckowiak 

(2007), de extrema importância, pois de sua distinção depende a clareza da mensagem. Todo e 

qualquer fundo com as mesmas cores da figura impossibilita o destaque desta.  

A percepção e memorização é bastante seletiva e ligado àquilo que interessa 

pessoalmente às pessoas. A vivência prática motivacional determina esta seletividade, para a 

comunicação. O receptor não irá fixar aquilo que lhe é imposto, mas o que sua experiência e 

necessidade motivacional ditam. 
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2.2 A RELAÇÃO ENTRE LEITURA E ESCRITA 

 

Nos últimos anos tem havido um aumento no número de artigos de revistas e 

apresentações de conferências discutindo relações entre leitura e escrita. Em geral, esses 

artigos enfatizaram as ligações teóricas entre processos de leitura e escrita. Mas uma questão 

central permanece não abordada: Quais são os benefícios ou resultados de aprendizagem que 

surgem da inter-relação ou conexão entre leitura e escrita? No os pesquisadores consideravam 

a leitura-escrita muitas vezes na correlação entre leitura e escrita ou as melhorias na leitura 

devido à instrução da escrita instrução e vice-versa. Mais recentemente, pesquisas 

relacionadas à leitura-escrita se expandiram, tendo em vista os resultados de aprendizagem 

que surgem das suas interconexões. Por exemplo, estudos recentes sobre o passado dos 

leitores e as experiências de escrita mostram que tais experiências podem contribuir para a 

seleção de livros, atitudes, sentido e valorização da autoria. Com isso observa-se como a 

leitura influencia a revisão, como os leitores usam a escrita durante o estudo, e como os 

escritores usam a leitura durante a preparação de um ensaio crítico (TERRA, 2018). 

De acordo com Claro (2016), pode-se esperar que os alunos bem-sucedidos sejam 

escritores de sucesso, ou estudantes que são escritores de sucesso serem leitores de sucesso. 

Quando vemos estudos que mostram que bons leitores também são bons escritores, não é 

surpresa pois isso parece intuitivamente correto que as habilidades de leitura e escrita se 

desenvolvem juntos ou estão tão enredados que parecem inseparáveis.  

Em contraste, se há pesquisas sugerindo que bons leitores não são escritores 

necessariamente bons, poderíamos inicialmente questionar tal premissa. Por exemplo, 

podemos perguntar: Que definição de leitura e escrita tinha sido usada? Ou, qual instrumento 

foi usado para medir o desempenho de leitura e escrita? Em uma reflexão mais aprofundada, 

todos nós podemos lembrar indivíduos que eram bons leitores, mas pobres escritores 

(CLARO, 2016).  

Alternativamente, temos maior dificuldade em aceitar que existem bons escritores que 

são leitores pobres, pois certamente boa escrita exige uma quantidade razoável de capacidade 

de leitura. Uma maneira de reconciliar esta aparente contradição é adotar um ponto de vista 

mais pragmático sobre o que sabemos a respeito de como ler e escrever em instruções 

separadas nas escolas. Eles são comumente ensinados como assuntos individuais e de 

maneiras bem diferentes. A maneira como eles são testados é geralmente bastante diferente. O 

desempenho de leitura é muitas vezes marcado com itens de teste de múltipla escolha como 
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certo ou errado; o desempenho da escrita é frequentemente avaliado usando comparações 

(CLARO, 2016). 

Tendo considerado as possíveis relações entre a leitura e a performance de escrever, 

não deveria ser surpreendente aprender que a maioria dos estudos correlacionais de leitura e 

escrita sugere correlação geral modesta entre o desempenho geral de leitura e as conquistas da 

escrita. Eles também mostraram que existem flutuações na magnitude desta correlação devido 

a fatores como a idade e os métodos empregados (CLARO, 2016). 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DO TEXTO PARA OS MILITARES 

 

Segundo Terra (2018), ser capaz de passar ordens e relatórios de um lado para outro é 

a pedra angular de todas as operações militares. A interoperabilidade entre nações, serviços e 

equipamentos é um fator crítico para a missão. Para que qualquer tarefa seja resolvida 

corretamente, todos os envolvidos precisam confiar que as mensagens sejam entregues 

rapidamente às partes certas da organização. Também é importante colocar informações em 

estruturas de dados que ajudem os destinatários a compreender o conteúdo com clareza, para 

que a ação correta possa ser tomada. 

As soluções de mensagens militares sistemáticas são o padrão de fato para as forças de 

defesa em todo o mundo, com mais de 100.000 usuários em mais de 40 países em todo o 

mundo, com isso, a necessidade de que a leitura e a escrita sejam bem compreendidas 

(TERRA, 2018). 

Para Field (2018), a realização da missão requer líderes qualificados capazes de tomar 

as decisões certas. Indivíduos que transmitem suas intenções e ideias para que outros 

entendam a mensagem e agir sobre ele possui uma das qualidades primárias de liderança, a 

capacidade de comunicar efetivamente. O sucesso como líder militar depende da capacidade 

de pensar de forma crítica e criativa e para comunicar sua intenção e decisão para os outros.  

O padrão para a escrita do Exército é escrever para que o indivíduo entenda em uma 

única e rápida leitura e geralmente não contém erros de gramática, ortografia e uso. O 

escrever deve ser conciso, organizado e direto ao ponto (FIELD, 2018). 

Field (2018) afirma que no exército, um e-mail mal formatado pode ser a diferença 

entre a missão cumprida e o fracasso da missão. 
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2.3.1 A importância do idioma técnico para os militares 

 

Segundo Mendes (2015), o idioma técnico é aquele que possui termos e vocabulário 

bem específicos, onde as palavras são utilizadas com um significado específico para aquele 

setor. A dificuldade que se tem ao se fazer uma tradução técnica tem relação com a estrutura 

linguística, com a sintaxe.  

As traduções mais utilizadas pelas Missões de Paz são as traduções simultâneas, as 

quais exigem que o tradutor seja um profundo conhecedor da língua, pois o mesmo não tem 

tempo para pensar, é preciso saber. Há apenas duas opções: traduzir ou não, uma vez que não 

há como inventar (MENDES, 2015). 

Há também a necessidade de tradução de documentos, momento em que o tradutor 

poderá utilizar dicionários ou qualquer outro material disponível para realizar o trabalho. 

De acordo com Souza Júnior (2015), a necessidade de conhecimento em idioma 

técnico no Exército Brasileiro se deu no contexto da crise de Suez, no Egito, quando 

percebeu-se que toda a comunicação que se daria fora do Batalhão de Suez seria feita no 

idioma inglês. No entanto, por não haver qualquer militar que tivesse pleno domínio da língua 

utilizaram-se militares voluntários os quais mantinham comunicação com as demais 

delegações da Missão, bem como com o QG da UNEF. 

Como foi constatado, nem mesmo os Comandantes dominavam outro idioma, falha 

esta que deveria ser solucionada uma vez que muitas vezes os serviços prestados por militares 

que eram chamados às pressas eram de cunho duvidoso (SOUZA JÚNIOR, 2015). 

Devido a esta necessidade criou-se a Seção de Intérpretes no Batalhão de Suez, a qual 

desempenhou seu papel de forma notável, tendo o reconhecimento pelos serviços prestados ao 

Batalhão de Suez e à Missão de Paz da ONU no Oriente Médio (SOUZA JÚNIOR, 2015). 

Houve então o primeiro concurso para designação de 3 capitães que iriam ocupar as 

funções, realizado no então Centro de Estudos da Linguagem, no Palácio Duque de Caxias, 

antigo Ministério da Guerra no Rio de Janeiro. A seleção foi feita por oficiais americanos e 

num total de 15 candidatos, 3 foram escolhidos (SOUZA JÚNIOR, 2015). 

Souza Júnior (2015) chama atenção para o fato de que posteriormente a este avanço, 

em 1994, na Missão em Moçambique, Angola e Timor-Leste houve um retrocesso no que diz 

respeito aos tradutores e intérpretes. 

Apesar do idioma local ser o português, o inglês era largamente utilizado para manter 

contato com o Comando Regional, situado em Beira, local onde ficava o único intérprete 

militar brasileiro, o qual foi designado para a função sem concurso (SOUZA JÚNIOR, 2015). 
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Nas Missões de Angola, UNAVEM I e UNAVEM II o Brasil colaborou apenas com 

observadores militares, sem a utilização de intérpretes, já na UNAVEM III o Brasil além dos 

observadores colaborou com equipes de saúde, oficiais de Estado-Maior, um Batalhão de 

Infantaria, uma Companhia de Engenharia e um Posto de Saúde Avançado, no entanto 

também sem a presença de intérpretes (SOUZA JÚNIOR, 2015). 

No Timor-Leste o Brasil participou da INTERFET, enviando 50 policiais do Exército 

e um oficial superior comandante do contingente brasileiro. Esses militares receberam 

instruções sobre suas atividades naquele país, porém nada foi falado a respeito do idioma, no 

caso o inglês, sendo mais uma vez deixado de lado a utilização de um intérprete (SOUZA 

JÚNIOR, 2015). 

Porém, com a Missão de Paz no Haiti que teve início no ano de 2004, observa-se um 

salto à frente, uma vez que ficou evidenciado a importância de se falar um outro idioma, pois 

a comunicação levaria a atingir objetivos táticos, operacionais e estratégicos (SOUZA 

JÚNIOR, 2015). 

 

 

Assim, na concepção  do  efetivo  que  iria  compor  a  então  Brigada  Haiti  e, 

posteriormente,  o  Batalhão  Brasileiro  e  Companhia  de  Engenharia  de  Força  de  

Paz,  foi incluída no Quadro de Cargos Previstos (QCP), pela segunda vez na 

história da tradução e interpretação militar brasileira, a função de intérprete, que 

muitas vezes, senão quase sempre, exerceria também a função de tradutor (SSOUZA 

JÚNIOR, 2015, p. 10). 

 

 

Após uma década da Missão de Paz no Haiti foram enviados para a função de 

tradutor/intérprete um total de 164 militares, entre homens e mulheres, os quais foram 

selecionados pelo Gabinete do Comandante do Exército tendo por base o Índice de 

Proficiência Linguística, os quais foram feitos através de testes de idiomas (SOUZA JÚNIOR, 

2015). 

Outra característica que chamou atenção de Souza Júnior (2015) foi o fato da maioria 

destes militares não terem formação na área de Letras, sendo apenas 69 formados em letras, 

os outros 95 formados em outros cursos. 

Souza Júnior (2015) também atenta para o fato de que a maioria dos militares eram 

praças, nas funções de cabos, sargentos e subtenentes. 

Com o passar dos anos, devido à necessidade desse terem militares preparados para a 

função de tradutor/intérprete no Haiti, bem como conhecimentos teóricos e práticos para a 

missão foi criado em 2011 um estágio preparatório no Centro Conjunto de Operações de Paz 
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do Brasil (CCOPAB), na cidade do Rio de Janeiro, onde os tradutores e intérpretes ficam uma 

semana em treinamento (SOUZA JÚNIOR, 2015). 

Logo após surgiu o Estágio para Tradutores e Intérpretes Militares (ETIM) e 

posteriormente o ETIMIL. 

 

No ano de 2012, houve uma única edição do  ETIM, que manteve seu foco nas 

técnicas para o exercício da função de intérprete, mas, também, abordou detalhes do 

ofício de tradutor  no  CONTBRAS  da  MINUSTAH.  Era a vez do 17º Contingente  

do  BRABAT  e  da BRAENGCOY. Um avanço no treinamento já apontava no 

horizonte, mas havia muito a ser mudado para  que  o  Exército  pudesse  contar  

com  militares  melhor  preparados  para  assumir tamanha responsabilidade no que 

se refere a traduzir e interpretar em cenário internacional (SOUZA JÚNIOR, 2015, 

p. 13). 

 

 

A partir de 2013 houve uma alteração no processo de ensino-aprendizagem, onde a 

preparação foi dividida em duas fases: uma fase à distância (EAD) com duração de 80 horas e 

uma fase presencial com duração de 40 horas, em um total de 120 horas de estágio (SOUZA 

JÚNIOR, 2015). 

Na fase de EAD são lecionadas as seguintes disciplinas: língua portuguesa, língua 

estrangeira, fundamentos da tradução, fundamentos da interpretação e prática inicial de 

tradução/versão. As práticas de interpretação consecutiva, intermitente e simultânea 

sussurrada são feitas na forma presencial (SOUZA JÚNIOR, 2015). 

Como inovação, também foi inserido, no contexto do treinamento dos militares, 

questões relacionadas ao uso de novas tecnologias aplicadas à tradução ferramentas CAT 

(softwares de apoio à tradução), tradução automática, uso de corpora on-line, glossários, 

dentre outros. Tais ferramentas permitem uma maior rapidez na tradução, sem, contudo, 

perder a qualidade da mesma (SOUZA JÚNIOR, 2015). 

É de suma importância que durante as missões documentos traduzidos sejam feitos de 

forma rápida, o que será um grande diferencial na tropa. No ano de 2014 foram incorporadas 

ao ETMIL oficinas de tradução à prima vista, interpretação por telefone, técnicas de 

gerenciamento de estresse e técnicas de anotação (SOUZA JÚNIOR, 2015). 

O processo avaliativo conta com 19 avaliações escritas e práticas, o que dá a garantia 

de que os tradutores intérpretes se encontram muito bem preparados para exercer suas funções 

durante as Missões de Paz. 
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2.3.2 A importância de um segundo idioma 

 

De acordo com Rocha (2015), atualmente falar uma segunda língua passou a ser 

fundamental para o indivíduo que deseja crescer no mercado de trabalho ou mesmo em sua 

vida pessoal.  

Saber uma segunda língua torna-se um diferencial para qualquer profissional, 

determinando até mesmo a posição e o salário do indivíduo em uma organização. Com as 

rápidas mudanças que ocorrem no dia a dia, é primordial falar outro idioma, principalmente o 

inglês. (ROCHA, 2015). 

 O inglês é uma língua falada em todo o mundo, estando o mesmo aliado a 

comunicação, estudos, viagens, globalização, negócios, sendo língua oficial em 55 países. 

Sendo o Brasil um país em desenvolvimento, falar inglês, principalmente no mundo dos 

negócios, onde é o idioma oficial, aumenta o salário em até 68% (ROCHA, 2015). 

Na cultura brasileira também nos deparamos com palavras em inglês a todo momento, 

as quais são utilizadas até mesmo por crianças, sendo quase incluídas na língua portuguesa, 

como hot dog, hamburguer, look, shopping center, email, download, software, e muitas outras 

palavras que fazem parte da rotina diária (ROCHA, 2015). 

Para Rocha (2015), com o advento da globalização e a necessidade de se aprender 

outro idioma, percebe-se que muitas pessoas procuram estudar fora do país, muitas vezes 

fazendo intercâmbio. A própria internet e as pesquisas que são feitas nela levam a sites que 

estão em outros idiomas, na maioria das vezes em inglês. 

Com isso, a tendência é que o inglês, o qual é ensinado nas escolas brasileiras a partir 

do Ensino Fundamental, seja considerado a segunda língua pelos brasileiros. 

Rocha (2015, p. 25) afirma que: 

 

Se inglês não é a nossa língua materna, vamos ser fortemente motivados a aprendê-

la, porque seremos colocados em contato com mais pessoas de qualquer outra 

língua, e este será a língua utilizada nesta comunicação. Mas, ao mesmo tempo em 

que se compreende a necessidade de aprender este idioma, sabe-se também do 

grande esforço necessário para dominá-la. 

 

 

O autor também apresenta estatísticas que mostram que cerca de um quarto da 

população do mundo já é fluente ou competente no uso da língua inglesa, e este número 

cresce dia após dia. No início do ano de 2000, representava 1.5 bilhões de pessoas. Nenhuma 

outra língua pode corresponder a esse crescimento, nem mesmo o chinês, conhecido por 1,1 

bilhões de pessoas. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares 

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a 

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além 

de propiciar a verificação das etapas de estudo. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Por se tratar de um campo de investigação com produção de conhecimento já amplo 

quando se trata de leitura e escrita, foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória e 

bibliográfica. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Pesquisa bibliográfica em livros e artigos em banco de dados eletrônico que dizem 

respeito ao tema. A princípio foram identificados autores como: Vygotsky (1988), Lucas 

(2013), Polito e Polito (2015), dentre outros, os quais trazem embasamento teórico para o 

estudo que foi realizado. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A comunicação e a linguagem fazem parte da vida do homem desde seu nascimento, 

sendo fundamental para o convívio em sociedade. A troca de informações ou a transmissão de 

informações, ideias ou pensamentos de uma pessoa para outra ou de um extremo para o outro 

é comunicação.  

A comunicação é um processo de interação significativa entre os seres humanos. Mais 

especificamente, é o processo pelo qual os significados são percebidos e os entendimentos são 

alcançados entre os seres humanos.  

Dentro do Exército Brasileiro, o texto é fundamental para os militares, podendo uma 

má interpretação levar ao insucesso de uma missão, o que poderá acarretar na perda de muitas 

vidas. 

O texto é utilizado pelos militares em todas as situações, desde o planejamento de uma 

missão até o seu fim, devendo o mesmo ser bem compreendido, a fim de que as ordens dadas 

sejam cumpridas. 

O texto técnico também é utilizado no meio militar, sendo de grande importância a 

compreensão do mesmo, para que se possa por exemplo, saber manusear um equipamento, ou 

traçar coordenadas. 

Falar um segundo idioma dentro do meio militar também é necessário, principalmente 

se o militar atuar em Missões de Paz, ou até mesmo se houver uma guerra, pois a 

comunicação com militares de outros países (aliados) será necessário, bem como a 

comunicação com os civis dos países onde houver Missões de Paz se fará importante, até 

mesmo para garantir o sucesso da missão. 

Com isso, o Exército Brasileiro, através de suas escolas de formação, propiciam aos 

militares não só o ensino da Língua Portuguesa, como também outras línguas como inglês, 

francês e espanhol. 

Desta forma, tem-se pela importância do texto para o meio militar, principalmente 

quando se trata do texto escrito. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – FUNÇÕES DA LINGUAGEM 

 

 
Fonte: TODA MATÉRIA (2019) 
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ANEXO 2 – O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

 

 
Fonte: TODA MATÉRIA (2019) 
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ANEXO 3 – CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO TEXTO ESCRITO E FALADO 

 

 
Fonte: TODA MATÉRIA (2019) 


