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RESUMO

A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA INGLESA NAS OPERAÇÕES DE PAZ

AUTOR: Edie Edward Haoseb

ORIENTADOR: Cap Gisele

Este estudo fala a respeito da importância da língua inglesa nas Operações de Paz, as quais se

dão em um teatro de operações onde a população local possui seu próprio idioma, bem como

os militares de outras nações trabalham juntos. Preocupado com a rapidez da modernização, o

Exército Brasileiro tem se empenhado em transmitir aos militares o ensino de uma segunda

língua, no entanto, é importante que o ensino seja feito de forma diferenciada, tendo em vista

a  necessidade  e  o  âmbito  em que  o  militar  encontra-se  inserido.  Para  realizar  o  estudo

utilizou-se a pesquisa bibliográfica em um primeiro momento e logo após foi realizado um

estudo  de  campo  com  30  cadetes  do  4º  ano  da  AMAN,  com o  objetivo  de  verificar  o

conhecimento que os mesmos possuem da língua inglesa, bem como a importância da mesma

para o militar nas Operações de Paz.

Palavras-chave: Língua inglesa. Importância. Operações de Paz. AMAN. Comunicação.
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ABSTRACT

 

THE IMPORTANCE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN PEACE

AUTHOR: Edie Edward Haoseb

GUIDELINES: Cap Gisele

This study talks about the importance of the English language in Peace Operations, which

takes place in a theater of operations where the local population has its own language, as well

as the military of other nations work together. Concerned with the speed of modernization, the

Brazilian  Army has  been committed  to  transmit  to  the  military the  teaching of  a  second

language,  however,  it  is  important  that  the  teaching  be  done  in  a  differentiated  way,

considering the necessity and the scope in which the military is inserted. In order to carry out

the study, the bibliographic research was used at first and soon after a field study was carried

out with 30 cadets of the 4th year of AMAN, with the objective of verifying their knowledge

of the English language, as well as the importance for the military in the Peace Operations.

Keywords: English language. Importance. Peace Operations. AMAN. Communication.
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com o Exército Brasileiro (2015) desde 1947 o Brasil participa das Missões

de Paz, quando enviou soldados para os Balcãs. Nas décadas de 50 e 60 no Oriente Médio,

bem  como  em  1989  quando  outras  missões  foram  abertas  e  nos  anos  de  1994  em

Moçambique, 1995 em Angola e em 2004 no Haiti.

Por se tratar de conflitos em outros países, necessário se faz que o oficial do EB tenha

conhecimento  em  outro  idioma, principalmente  o  inglês,  que  é  considerado  uma  língua

mundial, uma vez  que  será  fundamental  a  comunicação durante  esse  tipo  de  missão,  até

mesmo para assegurar o sucesso da mesma, pois através da linguagem haverá uma interação

entre o oficial, outros militares e a população local.

A linguagem é a forma que o ser humano possui de comunicar-se, sendo esta utilizada

durante toda sua vida. No entanto, as diversas culturas existentes possuem diferentes formas

de  linguagens,  as  quais  ao  serem  aprendidas  pelo  indivíduo  permitem  que  o  mesmo  se

comunique de forma eficiente com diversas culturas.

Assim sendo, observa-se a importância do oficial do EB em ter conhecimento em

idioma inglês, principalmente aqueles que irão servir em missões de paz, uma vez que as

mesmas se dão em outros países e é importante que se tenha conhecimento do mesmo para o

sucesso da missão.

Justifica-se este tema devido à relevância do mesmo para o meio militar, tendo em

vista  que  por  participar  das  operações  de  paz,  faz-se  necessário  que  seja  realizada  uma

preparação das tropas que serão desdobradas nesses territórios. Um importante item desse

preparo é a comunicação. O aprimoramento no idioma inglês deve ser realizado para que haja

o entendimento e a padronização entre tropas amigas durante o cumprimento da missão.

Assim sendo, cabe problematizar a questão: Qual a importância da língua inglesa nas

operações de paz?

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Analisar a importância da língua inglesa nas operações de paz.
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1.1.2 Objetivos específicos

Realizar  uma retrospectiva  histórica  a  respeito  da  Segunda Guerra  Mundial  e  dos

transtornos ocasionados devido ao não conhecimento de outra língua;

Verificar se o ensino da língua inglesa durante a formação do militar  o capacita a

comunicar-se de maneira adequada nas operações de paz.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MISSÕES DE PAZ E A NECESSIDADE DE FALAR OUTRO IDIOMA

Missão de Paz é  um tema que tem ganhado relevância  dentro  do espectro  militar

nacional.  Com  o  passar  dos  anos  o  Exército  Brasileiro  tem  dado  importância  para  o

aperfeiçoamento da preparação de tropas, considerando as modificações na área de operações,

para o melhor emprego dos contingentes na Missão das Nações Unidas para a Estabilização

do Haiti.

De acordo com Brasil (2013), as missões de paz estão sob a égide das Nações Unidas,

sendo as mesmas gerenciadas por órgãos integrantes da Organização das Nações Unidas –

ONU, sendo o Conselho de Segurança das Nações Unidas o órgão que autoriza e concede

Mandato às Operações de Paz.

As Op Paz não estão enquadradas, explicitamente, em nenhum dispositivo da Carta
das Nações Unidas. O Capítulo VI - Solução Pacífica de Controvérsias -, quando
trata de operações que têm o consentimento das partes envolvidas, e o Capítulo VII -
Ação Relativa a Ameaças à Paz, Ruptura da Paz e Atos de Agressão -, quando trata
de impor a vontade da comunidade internacional,  não trazem artigos específicos
sobre essas operações. Não é imprescindível um dispositivo específico na Carta das
Nações Unidas para que ela venha a atuar em Op Paz. Desta forma, a ONU deve
atuar orientada por seus deveres e direitos, com o propósito maior de assegurar a
manutenção da paz e da segurança internacionais (BRASIL, 2013, p. 20).

O  Manual  de  Operações  de  Manutenção  da  Paz  C  95-1  (1998) salienta  que  o

desenvolvimento dessas missões pelo Exército Brasileiro, além de constituir-se em prova de

confiança em sua capacitação, traz novas responsabilidades à Força. Sem desviar-se de sua

missão constitucional básica, da defesa da soberania e da integridade do patrimônio nacional,

o  Exército  deverá  estar  instruído,  adestrado  e  equipado  para  responder  com  eficácia  às

“operações  de  paz”,  ratificando  a  efetividade  do  emprego  da  expressão  militar  como

instrumento da política externa brasileira.

Hamman (2016) chama atenção para o fato de que o teatro de operações em que as

missões de paz se dão são bem diferenciados do teatro de operações de uma guerra. Nas

missões de paz os militares irão atuar em uma região urbanizada, onde as Forças Adversas

encontram-se  misturadas  à  população  sendo  necessário  que  o  Comandante  de  pequenas

frações esteja capacitado, a fim de evitar efeitos indesejados. Uma dessas capacitações diz
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respeito ao conhecimento de outro idioma, sendo o mais procurado o inglês, por ser uma

língua mais utilizada universalmente.

O autor chama atenção para o fato de que, estando em outro país e participando das

operações de paz com outros exércitos, o conhecimento da língua inglesa irá ajudar a alcançar

o sucesso da missão.

De acordo com o Exército Brasileiro (2015) no ano de 2012 deu início na instituição o

Projeto de Reestruturação do Ensino de Idiomas no Exército, o qual tinha como objetivos

aumentar a capacitação em idioma estrangeiro (inglês, francês e espanhol); modernizar os

laboratórios  de  idiomas  existentes  e  criar  laboratórios  onde  não  existiam;  estudar  a

implantação da Escola de Idiomas e Cultura Estrangeiros.

A finalidade da criação deste projeto pauta-se no entendimento de que o militar deve

ser melhor qualificado para as missões no exterior, uma vez que o EB tem sido requisitado

para missões internacionais. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015)

Em Junho  de  2015  foi  criado  o  Sistema de  Ensino  de  Idiomas  e  Certificação  de

Proficiência Linguística do Exército Brasileiro (SEICPLEx), e em setembro de 2015 o Centro

de Idiomas do Exército (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015).

Grigoletto (2015) chama atenção para o fato de que o inglês é uma língua global:

O inglês tornou-se uma língua global como resultado de dois fatores principais: a
extensão do poder colonial britânico, que teve seu ápice no final do século XIX, e a
hegemonia dos Estados Unidos como poder econômico no século XX. Para se impor
como língua global,  um idioma deve adquirir  um papel  especial  reconhecido no
mundo  todo.  Esse  papel  é  evidente  nos  países  em que  o  inglês  é  falado  como
primeira  língua  por  grandes  contingentes  da  população:  Estados  Unidos,  Grã-
Bretanha, Canadá, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e vários países
caribenhos. 

De acordo com Nonato (2013), a atividade de militar é diferenciada, exigindo que os

envolvidos  neste  processo  tenham  conhecimentos  diversificados,  sendo  a  formação

especializada necessária, bem como o conhecimento em outro idioma, uma vez que poderá

integrar forças que façam parte de missões internacionais.

Segundo Nonato (2013) desde o ano de 1948 o EB participa de missões internacionais,

as chamadas missões de paz, as quais são patrocinadas pela ONU. Com isso é fundamental
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que o militar conheça tanto a cultura local como tenha conhecimento em outro idioma, dando-

se preferência ao inglês por ser uma língua global.

Dentre os benefícios em se participar de uma missão internacional e ter conhecimento

em outro idioma o autor cita: melhor comunicação com a população local, o que poderá ser

crucial  para uma missão bem sucedida,  sendo que a segurança da missão está fortemente

ligada a este fator.

Grigoletto (2015) afirma ser o inglês um idioma global, sendo o mesmo necessário ao

oficial do EB, uma vez que o mesmo em missões internacionais necessita comunicar-se para

obter êxito na missão.

Se o idioma inglês é relevante para o oficial do EB, então necessário se faz que a

instituição  forneça  ao  mesmo meios  de  capacitação  neste  idioma;  se  os  militares  que  se

encontram em missão internacional não conhecem outro idioma, então os mesmos colocam

em risco a missão, tendo em vista que a comunicação é fundamental em uma missão.

2.2 GUERRAS, LINGUAGENS E INTÉRPRETES

Segundo Hanh (2017), as línguas podem ser usadas como armas e elas certamente

também vão à guerra em conflitos onde os combatentes não podem se entender ou não podem

entender as pessoas com quem eles fazem contato, por exemplo, civis locais. As pessoas que

participam  de  guerras  como  intérpretes  respondem  às  regras  de  oferta  e  demanda.  Eles

raramente  são  intérpretes  profissionais  e  acabam  desempenhando  esse  papel  por  acaso,

simplesmente porque eles têm um conhecimento funcional das línguas envolvidas. Quando se

fala em conhecimento funcional, quer dizer que eles são capazes de manter aberto o canal de

comunicação, porém de forma precária. 

Na esmagadora maioria dos casos, um dia antes de começarem a interpretação, não

eram intérpretes, tradutores ou linguistas. Eles tinham o seu emprego civil ou a sua ocupação

nas Forças Armadas ou outros locais  e,  por acaso,  possuíam um certo domínio da língua

estrangeira exigida, que adquiriram por várias razões (raramente aprendidas como disciplina

acadêmica). Na maioria das vezes aceitam as novas funções ou porque não podem rejeitá-lo,

por razões da cadeia no comando militar, ou porque significa uma melhoria em seu status

militar ou social e, muitas vezes,  melhores condições de trabalho e remuneração (HANH,

2017).
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Em uma rápida visão geral das diferentes configurações em que os intérpretes são

chamados para participar de situações de guerra, existem etapas muito diferentes do curso de

ação. O processo preparatório da guerra requer intérpretes em diplomacia e inteligência, e o

recrutamento de intérpretes para essas funções é feito por meio de seleção, treinamento e

mobilização. A guerra envolve muitos arranjos e operações complexas em terra, no mar e no

ar. Cada um deles pode ter diferentes proporções de serviços de interpretação, mas, como

regra geral, qualquer campanha pode exigir comunicações entre militares que falam diferentes

idiomas (isso é comum em conflitos internacionais e Missões de Paz), interações com civis

locais, atividades de propaganda (chamadas guerra psicológica), contato com prisioneiros de

guerra, controle de territórios ocupados, evacuação de não combatentes, etc (HANH, 2017).

De acordo com Grigoletto (2015), o fim oficial das hostilidades exige que intérpretes

trabalhem em negociações de paz,  na gestão de movimentos populacionais  em massa,  na

desmobilização, reabilitação e reintegração de combatentes na vida civil, a resistência ou os

movimentos  de  libertação,  etc.  Após  o  estabelecimento  da  paz,  há  uma  necessidade  de

serviços de tradução e interpretação para a negociação e assinatura do armistício. Em alguns

casos, a ocupação dos territórios segue, com a continuação das reparações. E, finalmente, há o

estabelecimento de responsabilidades nos tribunais militares.

2.2.1 Estágio preparatório

Segundo Baigorri e Fernández (2010), se a guerra é apenas a extensão da diplomacia

por outros meios parece claro que as negociações  diplomáticas (mesmo entre  duas partes

conflitantes diferentes em conflitos internos) geralmente precedem o início das hostilidades.

Os Ministérios das Relações Exteriores usam intérpretes profissionais em suas relações com

outras contrapartes. Esses intérpretes, funcionários ou free-lance, têm que passar por um teste

de fidelidade antes de serem empregados. A lealdade se aplica tanto aos seus diretores quanto

à transferência entre idiomas. Nas negociações diplomáticas, é essencial confiar no intérprete,

a única pessoa na mesa de negociação que entende as duas línguas e culturas. 

Embora  a  guerra  tenha  sido  a  regra  e  não  a  exceção  ao  longo  da  história  da

humanidade, sempre parece haver uma sensação de surpresa quando as hostilidades entram

em erupção e uma busca frenética por tradutores e intérpretes tem que ser lançada. Todos nós

lemos artigos na imprensa sobre como a demanda por pessoal de língua árabe disparou nos

Estados Unidos após o início das sucessivas guerras no Golfo e no Iraque, como se as forças

armadas  dos  EUA /  Aliados não soubessem de  antemão que o árabe  era  a  língua falada
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naquela parte do mundo. Isso pode confirmar a ideia de que guerras e outros cataclismos

sociais acionam a demanda e o fornecimento de intérpretes e outros especialistas em idiomas

(BAIGORRI e FERNÁNDEZ, 2010).

Estados com um serviço externo bem desenvolvido têm intérpretes profissionais para

suas relações diplomáticas, e eles também têm especialistas linguísticos em seus serviços de

inteligência,  mas  no  momento  em  que  a  guerra  começa,  esses  serviços  são  totalmente

inadequados. Os governos necessitados recorrem a qualquer pessoa que domine as línguas,

mesmo as que são consideradas inimigas, bem como ao início dos programas de ensino de

línguas, mas as necessidades imediatas de guerra podem forçá-los a interromper esse esforço

de treinamento (BAIGORRI e FERNÁNDEZ, 2010).

A ideia  da escassez de recursos de linguagem tem a ver com o valor  de troca da

linguagem  como  uma  mercadoria  que  pode  ser  vendida  e  comprada.  Seu  valor  parece

depender da oferta e da demanda. Há, no entanto, um modificador importante para as leis

normais de mercado. Em tempos de guerra, as Forças Armadas são investidas de poderes

excepcionais,  que  podem  ser  usados  para  alterar  as  relações  comerciais  normais  entre

vendedor e comprador. Os exemplos de mobilização de pessoas com habilidades linguísticas

vão desde um anúncio padrão das necessidades e um processo de seleção até o treinamento

específico para fins militares e o uso para o esforço de guerra de inimigos potenciais forçados

internamente com as habilidades linguísticas certas (BAIGORRI e FERNÁNDEZ, 2010).

Este  processo  pode ser  ilustrado com o caso  do  Brasil  durante  a  Segunda Guerra

Mundial. O ensino de línguas estrangeiras foi negligenciado por muitos anos no país. Em

1944,  havia  uma  clara  consciência  da  importância  para  as  Forças  Armadas  de  aprender

línguas estrangeiras. As línguas estrangeiras estão desempenhando um papel importante para

ajudar a vencer a guerra e desempenharão um papel ainda maior na ajuda para estabelecer a

paz (BAIGORRI e FERNÁNDEZ, 2010).

Souza  Júnior  (2015)  cita  a  Batalha  de  Suez  como  o  primeiro  marco  em  que  se

estabeleceu a necessidade do conhecimento de outro idioma por parte dos oficiais, os quais

durante a mesma recorreram a intérpretes mal preparados, mas que podiam entender o básico

e desta forma orientar toda a missão.

Em 1994 na missão de paz de Moçambique novamente se observa a necessidade de

um oficial que falasse outro idioma, uma vez que a língua local era o português, no entanto,

para comunicar-se com o Comando Regional utilizava-se o inglês, ficando à disposição do

Comandante apenas um indivíduo que falava o básico deste idioma (SOUZA JÚNIOR, 2015).
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Segundo  Nonato  (2013),  a  cooperação  entre  diferentes  exércitos  também  requer

serviços de interpretação. Mesmo países ideologicamente opostos, como a União Soviética e a

República Alemã de Weimar, cooperaram na década de 1920 como uma maneira de emergir

do isolamento imposto pelos países da Europa Ocidental. A situação, como sabemos, mudou

dramaticamente  uma  década  depois  desses  exercícios  militares  comuns,  quando  os  dois

poderes se tornaram inimigos.

Durante a Segunda Guerra Mundial, intérpretes eram necessários para se comunicar

com o inimigo em diferentes posições que evoluíram durante a guerra. A ocupação nazista na

França tem sido a fonte de uma grande quantidade de literatura sobre o tema controverso dos

chamados  colaboracionistas  versus  aqueles  envolvidos  em  atividades  de  resistência

(NONATO, 2013).

A ocupação  por  tropas  estrangeiras  pode  trazer  consigo  uma grande  variedade  de

experiências pessoais. Logo depois que a Segunda Guerra Mundial terminou e a paz estava

sendo implementada nos diferentes territórios ocupados pelas potências aliadas, os estudantes

tchecos  e  eslovacos  mostraram um  entusiasmo  que  encontrou  inspiração  na  organização

soviética  Komsomol  quando  se  voluntariaram  como  intérpretes  para  os  soviéticos  que

ocupavam seu país (NONATO, 2013).
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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

A pesquisa realizada se deu em dois momentos. No primeiro momento foi realizada

uma pesquisa de cunho bibliográfico, do tipo exploratória. No segundo momento foi realizada

uma pesquisa de campo com cadetes do 4º ano da AMAN.

3.2 MÉTODOS

Foram  realizados  os  seguintes  procedimentos:  apresentação  de  uma  pesquisa

bibliográfica relacionada ao tema com base em livros e artigos já publicados sobre o assunto

em  banco  de  dados  eletrônico, os  quais  desenvolvem  os  conceitos  necessários  a  nossa

pesquisa.  Procedendo-se  com  um  levantamento  de  dados  da  pesquisa  bibliográfica

relacionado ao tema. 

Logo após foi realizado um questionário virtual com 30 cadetes do 4º ano da AMAN,

que deu embasamento para o estudo de campo, que tem como objetivo analisar a importância

da língua inglesa nas operações de paz.

Em seguida foram feitas a tabulação do material  coletado confrontando-os com as

hipóteses propostas.

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

30 cadetes do 4º ano da AMAN, e os questionários por eles respondidos.
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4 ESTUDO DE CAMPO

Foi realizado um estudo de campo com 30 cadetes do 4º ano da AMAN, o qual se deu

através de um questionário virtual respondido pelos mesmos e posteriormente tabulado para a

realização dos resultados e discussão.

Tal estudo tem por objetivo verificar  a respeito da importância da língua inglesa nas

operações de paz.

4.1 RESULTADOS

Questionados a  respeito  de considerar  importante  para o militar  conhecer  a  língua

inglesa a fim de atuar em operações de paz, 87% dos entrevistados disseram ser importante ao

passo que 13% disseram não ser importante.

Gráfico 1 – Importância do inglês nas operações de paz

Fonte: DO AUTOR (2019)

Com relação ao entrevistado  classificar seu nível de conhecimento em inglês, tendo

sido dadas as opções: (   ) Ótimo  (   ) Muito Bom  (   ) Bom (   ) Ruim, 60% dos entrevistados

disseram ser ruim; 27% disseram ser bom; 10% muito bom e 3% ótimo.

Gráfico 2 – Nível de conhecimento do inglês

Fonte: DO AUTOR (2019)

No que diz respeito ao entrevistado já ter  atuado em alguma operação militar  que

necessitasse da língua inglesa, 90% dos entrevistados disseram que não e 10% disseram que

sim.

Gráfico 3 – Atuou em operações que necessitava de inglês
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Fonte: DO AUTOR (2019)

Sobre  o  Exército  Brasileiro  propiciar  aos  militares  algum  tipo  de  curso  para

aprendizado de outro idioma, 100% dos entrevistados disseram que sim.

Gráfico 4 – Exército Brasileiro propicia aprendizado de outro idioma

Fonte: DO AUTOR (2019)

A respeito  do  entrevistado  ter  intenção  de  fazer  algum curso  de  inglês,  60% dos

entrevistados disseram que não têm essa intenção e 40% disseram que têm.

Gráfico 5 – Intenção do entrevistado em fazer curso de inglês

Fonte: DO AUTOR 92019)

Sobre como o entrevistado considera a atuação dos intérpretes em uma operação de

paz, tendo sido dadas as opções:  (   ) Muito Importante    (   ) Importante  (    )  Sem

importância. 100% dos entrevistados disseram ser muito importante.

Gráfico 6 – Importância do intérprete em operações de paz

Fonte: DO AUTOR (2019)

Com relação ao entrevistado achar que depois dos problemas com idiomas ocorridos

na Segunda Guerra Mundial as Forças Armadas tomaram medidas para que os mesmos não

voltassem a ocorrer, 93% acreditam que sim, ao passo que 7% acreditam que não.

Gráfico 7 – Medidas do EB para evitar problemas de intérpretes

Fonte: DO AUTOR (2019)

4.2 DISCUSSÃO
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Após análise das respostas dos entrevistados, observa-se que 87% considera o inglês

importante nas operações de paz. 60% dos entrevistados possuem um nível ruim de inglês;

27% um nível bom; 10% um nível muito bom e 3% um nível ótimo.

90% dos entrevistados nunca atuou em operações que necessitassem de conhecimento

em  inglês  e  100%  dos  entrevistados  garantem  que  o  Exército  Brasileiro  propicia  a

oportunidade de se aprender um outro idioma.

60% dos entrevistados não tem intenção de fazer um curso de inglês, embora 100%

dos entrevistados considera importante a participação de um intérprete nas operações de paz.

93% dos entrevistados afirmou que após a Segunda Guerra Mundial e os problemas

que  o  Brasil  teve  com  intérpretes,  o  Exército  Brasileiro  tomou  medidas  para  que  tais

problemas não voltem a ocorrer.

Assim sendo conclui-se que a língua inglesa é muito importante para as operações de

paz, bem como um intérprete que realmente entenda a língua, a fim de que as missões possam

ser cumpridas com bons resultados.

Segundo  Castells  (2015),  a  língua  inglesa  está  presente  no  dia  a  dia  de  todas  as

pessoas,  as  quais  utilizam diariamente  palavras  em inglês,  seja  pedindo  um  hot  dog ou

almoçando em um self service, enviando um email, vendo um clip de sua banda favorita.

E quantas vezes durante o dia as pessoas têm contato com textos em inglês, seja por

meio da internet,  por músicas,  em  outdoors ou  shoppings.  Acredita-se que conhecer  uma

língua estrangeira  pode ajudar  o indivíduo a se  preparar  para  desafios  atuais  e  futuros  e

permitir seu acesso a outras culturas e a informações diversificadas (CASTELLS, 2015).

Devido à necessidade de bases teórico-metodológicas que possam nortear o ensino de

línguas  estrangeiras  e  a  prática  pedagógica,  muitos  estudos  discorrem  a  respeito  das

concepções de ensino e aprendizagem de outras línguas. Dentre essas concepções, houve por

muito tempo, a noção de ensino da língua inglesa como apenas um conjunto de formas e

estruturas gramaticais que poderia ser apresentada, portanto, alheia a seu papel e contexto

social. Nesse âmbito a aprendizagem era entendida como um processo no qual o aprendiz

adquiria  novos  hábitos  linguísticos  e  os  métodos  eram  considerados  modelos  a  serem

seguidos como uma receita pronta (CASTELLS, 2015).

Dentre os principais métodos utilizados no decorrer do percurso do ensino de língua

inglesa no Brasil, os autores citam os métodos tradicionais, no qual o foco era o ensino da

gramática normativa baseada na tradução literal de textos; o direto, onde o aprendiz deveria

ser capaz de pensar na língua-alvo, evitando exercícios de tradução e o uso da língua materna;

o audiolingual, onde o foco se dava em exercícios de repetições de frases feitas, entre outros.
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Porém, no final  da década de 80 surge um questionamento em relação a esse modelo de

métodos, uma vez que a maioria considerava que as condições de aprendizagem, o contexto

de todos os aprendizes eram iguais e, portanto, não enfatizavam a importância de um contexto

autêntico de utilização da língua (CASTELLS, 2015).

Com  a  publicação  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN)  para  Línguas

Estrangeiras no terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental, esse cenário muda e temos a

proposta do enfoque em uma visão sociointeracional da linguagem, isto é, deve-se levar em

conta o papel  da linguagem no contexto histórico,  cultural  e social  no qual  as interações

acontecem.  Para  que  a  construção  do conhecimento  seja  mais  significativa,  é  importante

considerar a quem o indivíduo se dirige em seus discursos,  quem se dirigiu a ele,  como,

também, o papel social desse indivíduo (CASTELLS, 2015)..

Desta forma, percebe-se que a maioria das instituições de ensino da língua inglesa

utilizam a  proposta  sociointeracionista  de  Vygotsky,  o  qual  é  considerado  um importante

referencial  para  o ensino da língua inglesa.  De acordo com essa proposta  é  necessário  o

contato com a língua em situações  reais  de comunicação,  por  meios  que  possibilitem ao

aprendiz participar em situações autênticas do uso do inglês (CASTELLS, 2015).

Brasil (1998, p. 38) afirma que:

A aprendizagem da língua estrangeira deve ser considerada uma experiência de vida,
pois amplia as possibilidades de se agir discursivamente no mundo e é um canal que
possibilita ao indivíduo o acesso a informações de diversas áreas do conhecimento,
enfatizando-se o papel comunicativo da língua e que está além da aquisição de um
conjunto de habilidades linguísticas.

Assim  sendo,  percebe-se  que  o  ensino  da  língua  inglesa  deve  ser  voltado

principalmente para proporcionar a conscientização do indivíduo a respeito do papel social da

língua estrangeira. Deve favorecer o contato com aspectos culturais de outros povos, a fim de

que o indivíduo possa compreender melhor sua própria cultura, conscientizando-se sobre seu

lugar como cidadão apto a agir no mundo (CASTELLS, 2015).

É preciso entender que o acesso a uma língua estrangeira pode abrir portas para o

contato a bens culturais de várias partes do mundo, promover a integração da construção dos

conhecimentos sistêmico, textual e de mundo e principalmente, compreender de forma crítica

o  uso  da  linguagem  como  prática  social  nas  interações.  Desenvolver  competências

comunicativas  que  possibilitem  seu  agir  no  discurso  em  situações  as  mais  variadas

(CASTELLS, 2015).
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Segundo  Borg  (2011,  p.  22),  “gêneros  textuais  se  constituem  como  ações  sócio-

discursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo”. 

O idioma inglês se torna essencialmente importante para o oficial o Exército uma vez

que  é  preciso  uma abordagem para  a  formação  de  um cidadão crítico  capaz  de  agir  em

diferentes  esferas  sociais  e  situações  de  linguagem,  além de  possibilitar  que  ele  obtenha

sucesso em suas missões consciente do papel social que desempenha na sociedade. 

Segundo Lopes (2002), com o advento da globalização e a modernização constante,

tem-se notado a constante preocupação do Exército Brasileiro em se modernizar desde final

do século XX, principalmente no que diz  respeito à  área de ensino,  a fim de melhorar a

capacitação do perfil do militar.

 Tendo em vista a necessidade de interação das Forças Terrestres com outros exércitos

e até mesmo com a população local de outros países onde há missões, tornou-se urgente o

aprendizado de outro idioma, principalmente da língua inglesa, que é um dos mais falados no

mundo (LOPES, 2002)

Assim, encontra-se na Diretriz para Modernização do Ensino:

As  análises  e  avaliações  procedidas  no  decorrer  desses  trabalhos  permitiram
configurar  algumas  tendências  indiscutíveis  e  suas  consequências  na  área
educacional: (...) - O fenômeno da globalização, implicando o domínio de diferentes
idiomas  e  a  aquisição  de  conhecimentos  que  permitam  ao  aluno  desenvolver  a
sensibilidade para interagir com outras culturas com as quais possa conviver (DEP,
1995, p. 2). 

Desta forma, tem-se que é de suma importância que o militar do Exército Brasileiro

seja conhecedor de outro idioma, mesmo porque observa Lopes (2002) que cerca de 80 a 90%

do conhecimento científico é veiculado na língua inglesa, portanto, há um reconhecimento por

parte da comunidade científica pelo inglês.

É essencial ao militar inserir-se na comunidade científica internacional, tendo em vista

a  grande  demanda  de  equipamentos  e  novas  tecnologias  disponíveis  no  mercado  e  que

necessitam de conhecimento técnico para serem manuseados e utilizados, e na maioria das

vezes sua capacitação é feita pela língua inglesa (LOPES, 2002)

Assim  sendo,  é  fundamental  que  o  militar  do  Exército  Brasileiro  desenvolva  a

habilidade não só da fala, mas também da leitura em língua inglesa, em se tratando de uma

linguagem técnica (LOPES, 2002)

É preciso  que o militar  construa identidades  sociais  como falantes  estrangeiros  da

língua  inglesa,  no  entanto  tal  assertiva  se  dará  sob  a  influência  da  maneira  como  será
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transmitido o conhecimento ao mesmo, como será a organização em sala de aula e com que

objetivos o professor deseja trabalhar (LOPES, 2002)

O posicionamento do professor será essencial para o aprendizado do militar, dentro de

suas necessidades,  o que deverá ser refletido pelo mesmo, como foi a  reflexão feita  pela

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro, ao formular sua visão:  “Ser um

centro de excelência, no campo das Ciências Militares, reconhecido como dos melhores do

mundo nas áreas de ensino, pesquisa e doutrina” (LOPES, 2002)

Assim cabe ressaltar que, por se tratar do Exército Brasileiro e da utilização peculiar

da língua estrangeira, necessário se faz o questionamento pelo professor a respeito do tipo de

sujeito falante que o mesmo deseja formar (LOPES, 2002).

É preciso que o Exército Brasileiro, muito mais do que reconhecer a importância do

aprendizado de um outro idioma,  implemente as  práticas  educativas  para tal,  pois já está

patente a necessidade das Forças Terrestres obterem conhecimento em outra língua (LOPES,

2002).

É preciso atentar para o fato de que,  nas escolas,  embora haja  o ensino da língua

inglesa,  a  mesma  é  feita  de  forma  precária,  com  uma  carga  horária  ínfima,  onde  as

necessidades  dos  alunos  não  são  satisfeitas,  bem como o  material  didático  utilizado  não

condiz com a realidade do aluno (LOPES, 2002).

Com isso, ao chegar no Exército Brasileiro e se deparar com esta oportunidade única,

é preciso que haja a política de um tratamento e uma abordagem diferenciados no que diz

respeito a essas disciplinas, devendo também haver uma classificação diferenciada para os

militares que falam um segundo idioma (LOPES, 2002).

Necessário  se  faz  que  o  Exército  Brasileiro  implante  uma  política  linguística

institucional eficaz, desenvolvida e voltada para o aprendizado peculiar destes militares, a fim

de que possam realizar suas missões cientes de tudo o que ocorre à sua volta (LOPES, 2002).

Há a necessidade,  de acordo com Lopes (2002), de uma revisão dos currículos da

língua inglesa nas escolas que integram o Sistema de Ensino de Idiomas do Exército (SEIEx),

voltado às reais necessidades dos objetivos da Força Terrestre. 

Segundo Germain (1993), não importam quais as razões de se aprender uma outra

linguagem, sejam elas econômicas, diplomáticas, sociais, comerciais ou militares, uma vez

que há a necessidade de se comunicar.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Missão de Paz é  um tema que tem ganhado relevância  dentro  do espectro  militar

nacional.  Com  o  passar  dos  anos  o  Exército  Brasileiro  tem  dado  importância  para  o

aperfeiçoamento da preparação de tropas, considerando as modificações na área de operações,

para o melhor emprego dos contingentes na Missão das Nações Unidas para a Estabilização

do Haiti.

O teatro de operações em que as missões de paz se dão é bem diferenciado do teatro

de  operações  de  uma guerra.  Nas missões  de paz  os  militares  irão  atuar  em uma região

urbanizada, onde as Forças Adversas encontram-se misturadas à população sendo necessário

que o Comandante de pequenas frações esteja capacitado, a fim de evitar efeitos indesejados.

Uma  dessas  capacitações  diz  respeito  ao  conhecimento  de  outro  idioma,  sendo  o  mais

procurado o inglês, por ser uma língua mais utilizada universalmente.

Estando em outro país e participando das operações de paz com outros exércitos, o

conhecimento da língua inglesa irá ajudar a alcançar o sucesso da missão, não deixando que

ocorram problemas como os que se deram por exemplo na Batalha de Suez, a qual é tida

como o  primeiro  marco em que se  estabeleceu a  necessidade  do  conhecimento  de  outro

idioma  por  parte  dos  oficiais,  os  quais  durante  a  mesma  recorreram  a  intérpretes  mal

preparados, mas que podiam entender o básico e desta forma orientar toda a missão.

Em 1994 na missão de paz de Moçambique novamente se observa a necessidade de

um oficial que falasse outro idioma, uma vez que a língua local era o português, no entanto,

para comunicar-se com o Comando Regional utilizava-se o inglês, ficando à disposição do

Comandante apenas um indivíduo que falava o básico deste idioma.

No contexto da cooperação internacional que agora existe além-fronteiras, como nas

operações  de  paz,  os  militares  precisam ser  capazes  de  se  comunicar  não  apenas  com o

inimigo, mas também com parceiros de diferentes forças nacionais. Com o predomínio dos

EUA em órgãos internacionais como a OTAN e as Nações Unidas, o inglês se tornou a língua

preferida dos militares em todo o mundo. Mas, como qualquer outro tipo de linguagem, o

inglês  militar  tem  seu  próprio  vocabulário,  siglas  e  expressões  idiomáticas.  Portanto,  é

essencial que os militares envolvidos em projetos ou operações internacionais desenvolvam

habilidades linguísticas apropriadas.

Ser capaz de falar outra língua estrangeira, assim como o inglês, também é altamente

benéfico para  o pessoal  militar.  Ele  pode permitir  que os  militares  se  socializem com as

comunidades locais, onde são implantados em operações de manutenção da paz. A história
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provou que o apoio da população local é vital  para garantir  o sucesso de uma campanha

militar. Infelizmente, falar inglês não é suficiente quando soldados são enviados para países

onde os moradores não falam inglês. É preciso estar preparado para lidar com a diversidade

linguística de outros países e não ter tradutores ou intérpretes para se comunicar efetivamente

com parceiros locais.

O Exército Brasileiro já reconheceu a importância da linguagem e disponibiliza aulas

de outros  idiomas para os militares,  a  fim de que os erros cometidos  durante a  Segunda

Guerra Mundial não se repitam.

No intuito de verificar o conhecimento que os cadetes do 4º ano da AMAN possuem a

respeito do tema, bem como verificar a importância da língua inglesa nas operações de paz,

foi realizado um estudo de caso com 30 cadetes, os quais responderam a um questionário

virtual.

O resultado final foi de que 87% considera o inglês importante nas operações de paz.

60% dos entrevistados possuem um nível ruim de inglês; 27% um nível bom; 10% um nível

muito bom e 3% um nível ótimo.

90% dos entrevistados nunca atuou em operações que necessitassem de conhecimento

em  inglês  e  100%  dos  entrevistados  garantem  que  o  Exército  Brasileiro  propicia  a

oportunidade de se aprender um outro idioma.

60% dos entrevistados não tem intenção de fazer um curso de inglês, embora 100%

dos entrevistados considera importante a participação de um intérprete nas operações de paz.

93% dos entrevistados afirmou que após a Segunda Guerra Mundial e os problemas

que  o  Brasil  teve  com  intérpretes,  o  Exército  Brasileiro  tomou  medidas  para  que  tais

problemas não voltem a ocorrer.

Assim sendo conclui-se que a língua inglesa é muito importante para as operações de

paz, bem como um intérprete que realmente entenda a língua, a fim de que as missões possam

ser cumpridas com bons resultados.
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ANEXO
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ANEXO 1 – ENTREVISTA COM OS CADETES

1) Você considera importante  para o militar  conhecer a língua inglesa a  fim de atuar  em

operações de paz?

2) Como você classifica seu nível de conhecimento em inglês?

(   ) Ótimo  (   ) Muito Bom  (   ) Bom (   ) Ruim

3) Você já atuou em alguma operação militar que necessitasse da língua inglesa?

4) O Exército Brasileiro propicia aos militares algum tipo de curso para aprendizado de outro

idioma?

5) Você tem intenção de fazer algum curso de inglês?

6) Como você considera a atuação dos intérpretes em uma operação de paz?

(   ) Muito Importante    (   ) Importante  (    ) Sem importância

7) Você acha que depois dos problemas com idiomas ocorridos na Segunda Guerra Mundial as

Forças Armadas tomaram medidas para que os mesmos não voltasse a ocorrer?
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