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RESUMO 

A HABILITAÇÃO EM IDIOMAS COMO FERRAMENTA ESSENCIAL EM 

MISSÕES DE OBSERVADORES MILITARES DA ONU 

AUTOR: Bruno Martorelli 

ORIENTADOR: Cap Raphael Marcelino Honório 

A projeção do Brasil no cenário internacional vem crescendo devido as suas participações em 

missões pelo mundo, com isso cresce também a necessidade de militares capacitados para 

atuarem ativamente em qualquer situação. O país em sua história de missões pela ONU teve 

algumas dificuldades na comunicação devido a pouca habilidade em idiomas dos militares. 

Com o cenário atual, isso vem se modificando e a habilitação em idiomas está se tornando 

crucial para o emprego em missões de observadores militares em operações de paz. Este 

estudo fala a respeito da importância do idioma nas Operações de Observadores Militares da 

ONU, onde o militar está empregado em um ambiente no qual a população local  e também os 

militares de nações amigas, possuem idiomas variados e a comunicação entre eles se torna 

muito importante para o êxito da missão, sendo assim, o Exército Brasileiro vem se 

empenhando no treinamento e na capacitação profissional dos militares. A fim de quantificar 

a importância da habilitação em idiomas para o militar da Nação Brasileira, o presente 

trabalho baseia-se em uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de levantamento, realizada 

através de uma entrevista com oficiais do Exército Brasileiro que participaram de missões 

pela ONU, cumprindo o objetivo de levantar a importância da habilitação para as missões de 

Observadores Militares. 

Palavras-chave: Idioma. Operações de Paz. ONU. Observador Militar.  
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ABSTRACT 

  

THE LANGUAGE HABILITATION AS NA ESSENTIAL TOOL FOR UM 

MILITARY OBSERVER MISSIONS 

AUTHOR: Bruno Martorelli  

ADVISOR: Cap Raphael Marcelino Honório 

The Brazil’s projection in the international scenery has been growing due to its participation 

in missions around the world, thereby, the need for trained military personnel to act actively 

in any situation also grows. The country in its history of missions by the UN had some 

difficulties in communication due to the military's lack of language skills. With the current 

scenery, it is has been changing and language skills are becoming crucial for employment in 

military observer missions in peacekeeping operations. This undergraduate thesis is about the 

importance of language in UN Military Observer Operations, where the military is employed 

on an environment in which the local population, as well as the military of friendly nations, 

has different languages and the communication between them become very important for the 

success of the mission. The Brazilian Army has been engaged in the training and professional 

qualification of the military. In order to quantify the importance of language skills for the 

Brazilian Nations military, the present work is based on a bibliographic research and a survey, 

carried out through an interview with Brazilian Army officers who participated in UN 

missions, fulfilling the objective of raising the importance of the qualification for the Military 

Observer missions. 

 

Keywords: Language. Peace Operations. UN. Military Observer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há alguns anos, a projeção do Brasil no cenário internacional vem crescendo de forma 

nítida, por isso o Brasil é considerado um dos maiores países emergentes no contexto atual, 

não só por sua ascensão econômica, mas também pelo fato do Brasil se mostrar coadjuvante 

em presenças em todo o globo. 

A participação do Brasil em Operações de Manutenção de Paz remonta a datas 

anteriores à criação da Organização das Nações Unidas (ONU). De fato, mesmo não 

fazendo parte da Liga das Nações desde 1926, o Brasil teve papel fundamental, na 

década de 30, na mediação no “Conflito de Letícia”, entre Colômbia e Peru. 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013). 

 

Em 1956 o Brasil, foi enviado, oficialmente pela ONU, à participar da Força de 

Emergência das Nações Unidas ( UNEF – “United Nations Emergency Forces”),  criada para 

evitar conflitos entre os egípcios e israelenses e pôr um ponto final à crise de Suez 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013). 

O Brasil já participou de mais de 50 operações de paz e missões similares, sobre 

emprego da ONU, tendo contribuído com mais de 55 mil militares, policiais e civis. O país 

prioriza a participação em operações nos países com os quais mantemos laços históricos e 

culturais mais próximos. Atualmente o país mantém missões de observadores militares em 

países como o Chipre, na República Centro-africana, Saara ocidental, República Democrática 

do Congo, Guiné Bissau, Sudão e Sudão do Sul, e ainda está no comando da Força Tarefa 

Marítima (FTM) no Líbano desde 2011 (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 

s.d.). 

Vale ressaltar que, devido ao seu histórico de missões, o Brasil conta com um centro 

responsável pelo preparo de militares e civis para a atuação em operações de manutenção da 

paz, o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB). 

Com todo esse contexto histórico e atual, é notável a necessidade de militares cada vez 

mais capacitados, seja na área operacional ou não. Como exemplo disso, o Exército vem 

concedendo mais oportunidades a militares que possuam habilitação em idiomas. A 

necessidade da capacitação em línguas estrangeiras se dá pelo fato da comunicação ter um 

papel fundamental nas missões de observadores militares no exterior. O militar precisa ter o 

domínio do idioma local para comunicar-se com a população, com seus superiores, pares e 

subordinados. Sem um bom entendimento sobre a linguagem local o militar empregado 

nessas missões teria dificuldades ou não seria capaz de realizar com êxito suas funções.  

http://www.un.org/en/
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Segundo site oficial, a Organização das Nações Unidas utiliza em suas reuniões seis 

línguas oficiais, são elas: o inglês, francês, chinês (mandarim), espanhol, árabe e russo. Hoje 

esses idiomas já se tornaram fundamental dentro do Exército Brasileiro para qualquer militar 

que deseja participar de missões de observadores organizadas pela ONU. 

Atualmente o Exército possibilita a habilitação do militar em suas escolas de formação 

e aceita, também, diplomas realizados por cursos externos. Na Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) o cadete, em todos os anos de formação, pode realizar as provas do Centro 

de Idioma do Exército (CIdEx) a fim de obter proficiência linguística, sendo que somente ao 

4º ano da AMAN, os cadetes que obtiveram graus de suficiência nas proficiências escrita, 

leitora e auditiva, poderão realizar a prova oral.   

 Partindo do problema acerca da importância da habilitação em idiomas como forma 

essencial de ascender profissionalmente e culturalmente os militares envolvidos em missões 

no exterior, é válido afirmar que a habilitação linguística reflete em maiores oportunidades de 

empregos fora do Brasil e impacta significantemente na força (Exército Brasileiro) em relação 

à comunicação e o êxito das missões. 

Este trabalho visa explorar a habilitação em idiomas e suas aplicações, mais 

especificamente em missões de observadores militares, na qual o Brasil encontra-se em 

atividade e também observar e relacionar situações que façam exigência do idioma que serão 

expostas por militares que já estiveram presentes em tais missões. Baseado nessas 

informações será possível definir a importância da habilitação em idiomas para missões de 

observadores militares, e concluir que esta, de certa forma, é uma ferramenta capaz de gerar 

oportunidades para o militar no contexto dessas missões. 

  

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar a importância e necessidade da habilitação em idiomas para o oficial do 

Exército Brasileiro em missões de observadores militares da ONU. 

1.1.2 Objetivos específicos 

a. Identificar as missões de observadores militares.  
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b. Determinar a importância do idioma nessas missões por meio de uma coleta 

de dados junto a militares que participaram/desempenharam missões de 

observador militar e/ou que possuem missões no exterior. 

c. Apresentar experiências de militares que atuaram em missões como 

observadores da ONU, expondo situações e oportunidades do emprego de 

idiomas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) 

A ONU, oficialmente criada em 24 de outubro de 1945, reuniu representantes de 

diversos países para assinatura do documento de criação da Organização (Figura 1). Sua 

origem foi consequência de grandes eventos que marcaram o rumo da história mundial por 

conta, principalmente, da Primeira Grande Guerra, ocorrida entre meados de 1914 e 1919 e 

também da Segunda Grande Guerra, compreendida no período entre 1939 e 1945. Composta 

por 193 Países, a ONU sucede a Liga das Nações a qual não obteve sucesso devido sua 

incapacidade de evitar a 2ª Guerra Mundial (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, s.d.). 

 

Figura 1 – Representantes de países reunidos em São Francisco em 1945 para assinar o documento de 

criação da ONU 

 
Fonte: NAÇÕES UNIDAS BRASIL, (s.d.). (Disponível em: https://nacoesunidas.org/conheca/historia/. 

Acesso em: 08 de Jul. 2020) 

 

A ONU, como toda e qualquer instituição, possui seus princípios, estes são 

fundamentados nos seguintes propósitos: Manter a paz e a segurança internacional, 

desenvolver relações amistosas entre as nações, cooperação internacional para sanar 

problemas humanitários, sociais e culturais de caráter mundial e ser um centro destinado a 

harmonizar a ação dos povos a fim de alcançar esses objetivos em comum (NAÇÕES 

UNIDAS BRASIL, s.d.). Para realizar esses propósitos a comunicação é parte fundamental da 
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relação entre os países, assim nota-se a importância de profissionais militares qualificados em 

idiomas estrangeiros que possibilitem essa interação. 

Nas Missões de Paz da ONU é comum em um contingente o envolvimento de vários 

países, que geralmente possuem idiomas distintos entre si e do país ocupado, por esse motivo 

o uso do idioma estrangeiro torna-se crucial neste tipo de missão, para a comunicação interna 

da tropa composta por várias nações e com a população local. O uso do idioma passou a ser 

ferramenta de trabalho, definindo o sucesso e o fracasso das missões em que eram necessárias 

coordenações diversas, briefings, apresentações, negociações, entre outras em idioma 

estrangeiro (CUNHA, 2017).  

Segundo Souza Júnior (2015) um dos principais fatores que contribui para a impulsão 

das Forças Armadas Brasileiras, junto às organizações internacionais governamentais, é o 

grau de comunicabilidade apresentado pelos militares. O Exército Brasileiro é parte singular 

deste processo, haja vista sua participação nas missões de Manutenção da Paz. Com isso é 

notável a necessidade de aprimorar os militares em relação ao idioma estrangeiro. 

 

2.2 AS OPERAÇÕES DE PAZ DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

 Segundo a definição do site oficial da ONU no Brasil, as operações de paz das Nações 

Unidas são um instrumento singular e dinâmico, desenvolvido pela Organização para ajudar 

os países devastados por conflitos a criar as condições para alcançar uma paz permanente e 

duradoura. 

 No imediato pós-Segunda Guerra, o sistema de segurança coletivo instituído pela 

Carta da ONU não pôde ser aplicado. Assim, em que pese as dificuldades, a ONU 

desenvolveu operações de paz como um valioso instrumento para se fazer presente em áreas 

de conflitos, a fim de incentivar as partes envolvidas a resolverem suas disputas por meios 

pacíficos, preferencialmente, utilizando o diálogo e a negociação como base; desta forma, 

criando condições favoráveis à superação das diferenças sem o recurso da força. Havia a 

partir daí a necessidade de se estabelecer uma forma de comunicação eficaz entre as tropas ou 

os observadores militares enviados às áreas de conflito e população local, quer seja esta 

composta por opressores ou oprimido. Era preciso ouvir, entender, para então se fazer 

compreender, negociar e por fim resolver as disputas. (SOUZA JÚNIOR, s.d.). 
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 Durante as negociações da ONU em missões de paz e nos acordos internacionais que 

ocorre entre os líderes das nações faz se necessário a presença de intérpretes profissionais. No 

caso de negociações a campo por militares observadores, é necessário que esses militares 

dominem a linguagem local já que faz parte de sua missão verificar se o país está seguindo os 

acordos feitos pela ONU. Um erro na compreensão e tradução das negociações, ou uma 

comunicação errônea pode ter um impacto negativo na missão e até gerar um conflito. Em 

casos de Observadores Militares que estão em condições perigosas e em constante mudança 

pode ser necessária a presença de um intérprete militar, disponibilizado pela ONU, sendo 

mais especializado e com habilidades de interpretação, coragem e persuasão. 

 No contexto do Brasil, de acordo com o site do ministério das relações exteriores, o 

país defende que os mandatos das operações de manutenção de paz devem contemplar a 

interdependência entre segurança e desenvolvimento como elemento indispensável à paz 

duradoura, atribuir particular ênfase à prevenção de conflitos e à solução pacífica de 

controvérsias e reconhecer a necessidade de proteção de populações sob ameaça de violência. 

Segundo Principles and Guidelines for Peacekeeping documento da ONU que define 

os estágios e tipos de operações de paz, pode-se classificar o espectro das operações de paz, 

são eles: Conflict Prevention, Peacemaking, Peace Enforcement, Peace keeping e Peace 

Building (UNITED NATIONS, 2008) (Figura 2). 

 
Figura 2 - Aplicações das operações de paz e seus tipos 

 

Fonte: United Nations (2008)  
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Segundo United Nations (2008) a Prevenção de Conflitos (“Conflict Prevention”) 

envolve a aplicação de medidas estruturais ou diplomáticas para evitar o desencadeamento de 

conflitos. As operações de “Peacemaking” consistem, também, em ações diplomáticas como 

medidas para a resolução de conflitos em andamento. Já operações de “peace enforcement” 

envolve a aplicação, caso não haja grande probabilidade de solução pacífica do conflito, e 

assim envolve a aplicação de uma série de medidas coercitivas, incluindo o uso de força 

militar. Tais ações são autorizadas para restaurar a paz internacional e segurança em situações 

de ameaça à paz, violação da paz ou ato de agressão. O “Peace keeping” consiste em medidas 

que têm a finalidade da manutenção da paz, mesmo ela estando frágil, onde os conflitos foram 

interrompidos. Com os anos, este estágio, evoluiu de forma que a preservação da paz é 

observada, por meio da integração de militares (observadores de paz), policiais e civis, de 

forma que a missão de tenha êxito e se mantenha a paz restaurada. O “Peace Building” é 

caracterizado por um processo complexo e de longo prazo que envolve medidas visando a 

redução de riscos de reincidência de conflitos, por meio do fortalecimento das capacidades do 

estado em todos os níveis de gestão de conflito, assim criando condições necessárias para o 

desenvolvimento de uma paz sustentável. 

 

2.2.1 Missões de paz que o Brasil está inserido 

 

O papel do Brasil nas operações de manutenção da paz da ONU merece muita atenção 

dada a sua ascensão como a potência regional mais forte na América Latina. O país participou 

de cinco operações de paz no Timor Leste desde 1999 e contribuiu preponderantemente na 

Missão das Nações Unidas para estabilização no Haiti (do francês, Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haiti [Minustah]) desde 2004. (BRACEY, 2011). 

Atualmente, o Brasil está presente em nove missões das nações unidas, são elas: 

“United Nations Interim Force in Lebanon”(UNIFIL), “United Nations Mission in South 

Sudan”(UNMISS), “United Nations Mission for the Referendum in Western 

Sahara”(MINURSO), “United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in 

the Central African Republic”(MINUSCA), “United Nations Organization Stabilization 

Mission in the Democratic Republic of Congo”(MONUSCO), “United Nations – African 

Union Hybrid Operation in Darfur”(UNAMID), “United Nations Peacekeeping Force in 

Cyprus”(UNFICYP), “United Nations Interim Security Force for Abyei”(UNISFA), “United 

Nations Mission to Support the Hudaydah Agreement”(UNMHA). (MINISTÉRIO DAS 
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RELAÇÕES EXTERIORES, s.d.). Toda essa participação contribui para a maior projeção 

brasileira no cenário internacional. 

 

2.2.2 Observador Militar 

O Observador Militar é responsável por monitorar se acordos estão sendo cumpridos 

pelos países assinantes deste, reportar as condições de segurança de sua zona de ação e 

mostrar a presença da ONU no país. O militar é empregado de forma desarmada, apenas 

utilizando o uniforme de sua força e o capacete azul (Figura 3), com a finalidade de 

inspecionar as resoluções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas de forma 

pacífica (ROCHA, 1995). 

São designados para a função militares escolhidos pelas Forças Armadas de cada país, 

e é essencial que esses militares tenham domínio em mais de um idioma, pois tal capacidade 

torna possível que assumam cada vez mais posições de destaque nas operações sob a égide de 

organizações internacionais. Ao longo dos anos a competência comunicacional se tornou 

essencial nesse tipo de missão, isso indica que deve haver um investimento no 

desenvolvimento individual da capacitação linguística para ser um observador militar. 

 

Figura 3 – Observador Militar em MONUSCO, desarmado, utilizando capacete azul 

e uniforme da Força 

 

Fonte: Site oficial do MINISTÉRIO DA DEFESA (2019). (Disponível em: 

https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito. Acesso em: 15/03/2021) 
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Com o intuito de contextualizar, serão citadas brevemente duas das missões da ONU 

em que o Brasil esteve presente, a MINUSTAH onde o Brasil ganhou mais representatividade 

e prestígio, e a MOMEP, na qual houve uma atuação pioneira do Exército Brasileiro em uma 

operação. 

 

2.2.3 A participação brasileira na MINUSTAH (2004-2017) 

A MINUSTAH foi uma missão de paz criada pelo Conselho de Segurança das Nações 

Unidas em setembro de 2004 e teve seu término em abril de 2017. A missão foi criada para 

restaurar a ordem no Haiti, após um período de insurgência e a deposição do presidente Jean-

Bertrand Aristide (FERREIRA, 2017). 

Segundo a Resolução 1542, elaborada pela United Nations Security Council (2004), os 

objetivos da MINUSTAH eram: estabilizar o país, pacificar e desarmar grupos guerrilheiros e 

rebeldes, promover eleições livres e informadas, fornecer alimentos para os haitianos e formar 

o desenvolvimento institucional e econômico do Haiti. 

A atuação brasileira na MINUSTAH constituiu um marco para a participação 

brasileira em operações de paz, o êxito da missão é reconhecido em todo cenário internacional 

devido aos feitos que os militares brasileiros realizaram.  

Totalizando aproximadamente 37,5 mil militares brasileiros, o contingente militar 

dividiu-se em três Unidades Militares: um Batalhão de Infantaria (BRABAT) (Figura 4), um 

Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais (BRAMAR) e uma Companhia de Engenharia 

Militar (BRAENGCOY) ao longo de treze anos e 26 Contingentes (MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, s.d.). 

Entre as principais características que lastreiam o engajamento do Brasil na 

MINUSTAH, destacam-se o exercício ininterrupto do comando brasileiro da missão, fato sem 

precedentes em outras operações de manutenção da paz da ONU; o maior desdobramento de 

tropas nacionais desde a Segunda Guerra Mundial; a participação mais longa do Brasil em seu 

histórico de contribuição para operações de manutenção da paz; e a presença de países sul-

americanos como maiores contribuintes de efetivos para a MINUSTAH (MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, s.d.). 
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Figura 4 – BRABAT fazendo reconhecimento na região sul do Haiti 

 
Fonte: Site oficial do MINISTÉRIO DA DEFESA (2017). (Disponível em: 

https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/. Acesso em: 15/03/2021) 

 

2.2.4 A participação brasileira na missão de observadores militares Equador-Peru  

Com a assinatura do Tratado de Tordesilhas de 1494, a América do sul se tornou um 

local com muitos conflitos de delimitação de fronteira, Equador e Peru são uns exemplos. 

Segundo Biato (1999) o conflito entre esses dois países gerou a necessidade de assinatura do 

Protocolo de Paz, Amizade e Limites do Rio de Janeiro de 1942, que definiria 

permanentemente as fronteiras dos dois países. Contudo, este protocolo não foi capaz de 

cessar os atritos que esses países possuíam na região do Rio Cenepa.  

Com isso, os assinantes do Protocolo do Rio de Janeiro (Argentina, Brasil, Chile e 

Estados Unidos) perceberam a necessidade de um novo acordo, a Declaração de Paz do 

Itamaraty que tinha como objetivo um cessar fogo definitivo e a criação da Missão de 

Observadores Militares Equador-Peru (MOMEP). (GALASTRI, 2005)    

A Missão de Observadores Militares Equador - Peru (MOMEP) foi criada em 10 de 

março de 1995, por meio da Definição de procedimentos acordada entre as partes e os países 

garantes do Protocolo do Rio de Janeiro de 1942, com o objetivo de solucionar o conflito 

fronteiriço entre o Peru e Equador. Essa missão teve duração aproximada de quatro anos e 

quatro meses e foi concluída, com pleno êxito, em 30 de junho de 1999. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, s.d.) 
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A participação na MOMEP conferiu ao Exército Brasileiro uma experiência pioneira de 

atuação junto a outros exércitos do hemisfério americano numa operação real, envolvendo 

interesses comuns regionais. Num contexto mundial de blocos subcontinentais, a ação 

coordenada das forças armadas dos referidos países sul-americanos, em especial os 

amazônicos, pode mostrar-se mais adequada do que a preparação para a guerra contra 

supostos inimigos vizinhos, tanto mais se considerarmos a noção de “novas ameaças” 

(narcotráfico, guerrilha, terrorismo, destruição do meio ambiente e, no caso específico de 

blocos subcontinentais do terceiro mundo, a hegemonia norte-americana após o fim da Guerra 

Fria), que traz um novo paradigma militar na concepção de “inimigo”. (GALASTRI, 2005) 

 

2.2.5 Desafios para os militares brasileiros nas missões de paz  

No contexto do conflito árabe-israelense durante a crise de Suez, em 1956, foi 

estabelecida a Força de Emergência das Nações Unidas I (UNEF-I), onde ocorreu a primeira 

experiência das forças armadas brasileiras a ceder tropas para missões de paz da ONU, que 

ficavam no território do Egito no Batalhão de Suez, com cerca de 600 oficiais e praças do 

Exército. (SOUZA JÚNIOR, 2015).  

Durante esse período a ONU determinou que a língua oficial daquela missão de paz 

seria o Inglês, com o objetivo de manter a paz e neutralidade na região conflituosa. Nessa 

época os militares brasileiros não estavam estrategicamente preparados e havia muitos 

militares, incluindo Comandantes que não tinham o domínio do idioma oficial. Assim era 

necessário o deslocamento dos poucos militares que dominavam o inglês, causando certos 

atrasos e erros nas missões. Para melhorar essa situação foi criada a Seção de Intérpretes do 

Batalhão de Suez, selecionando militares especializados que passariam por avaliação para 

posteriormente assumirem o posto de intérprete oficial. Com essa estratégia houve um 

impacto positivo no êxito da missão, aperfeiçoando os serviços prestados pelos militares 

brasileiros. (SOUZA JÚNIOR, 2015). 

Em 1993 depois de estabelecida a Operação das Nações Unidas em Moçambique 

(ONUMOZ), foram enviados observadores militares brasileiros para monitorar o Acordo 

Geral de Paz assinado em Outubro de 1992, nesse contexto não houve dificuldade na 

comunicação com a população local já que o idioma oficial era o Português, onde não houve a 

necessidade de Intérprete Militar nessas situações. Foi necessário somente um intérprete 

militar que atuaria na base do Comando Regional, onde foi selecionado o militar que melhor 
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se comunicava em inglês, assim não ocorreu a elaboração de uma estratégia de avaliação, 

seleção e preparação do militar para tal cargo. O mesmo ocorreu durante as missões realizadas 

em Angola e Timor leste, que a pesar de haver uma maior necessidade de intérpretes 

militares, também foram selecionados militares sem a organização de uma estratégia para 

melhor prepará-los, e com a falta de habilidade de comunicação e traduções errôneas, houve 

interferência direta na qualidade de decisões e êxito das missões (SOUZA JÚNIOR, 2015). 

Durante a MINUSTAH, em 2004, o Brasil enviou tropas para fazerem parte do 

componente militar no local. Durante a missão era necessário que a tropa conseguisse se 

comunicar para atingir os objetivos táticos, operacionais ou estratégicos em terreno 

estrangeiro. Observou-se novamente a necessidade de militares mais especializados e 

habilitados no idioma oficial determinado. Segundo Carrera Neto e Moraes (2017) 

Pouquíssimos batalhões militares continham efetivos fluentes em francês ou crioulo haitiano 

(idiomas oficiais do Haiti) ou mesmo o inglês, o que dificultava a comunicação, e por vezes, o 

problema do idioma foi considerado variável de risco em situações reais operativas. 

A segurança operacional de uma missão é diretamente afetada pelo uso ou não da 

língua local. É extremamente importante entender a cultura de um país ou região 

onde se instalou o conflito para se atingir o objetivo final. Quando falamos de 

cultura, não podemos nos abster de falar em língua, pois a mesma faz parte do 

conjunto identidade-língua-cultura, bases para a formação das características de 

determinado povo. Seguindo este preceito, as operações de direitos humanos no 

Haiti, por questão de princípios, fizeram questão de usar a língua local como 

copartícipe da missão (SOUZA JÚNIOR, s.d.).  

Com o passar dos anos, e com o conflito ainda presente no Haiti, aumentou a demanda 

militares preparados para atuarem como intérpretes e tradutores. Assim em 2011 foi criado, 

no CCOPAB no Rio de Janeiro, um estágio preparatório para os militares que seriam 

empregados no Haiti, aprimorando o conhecimento teórico-prático para o exercício das 

funções, selecionando militares que tivessem a capacidade técnica mínima para superar os 

desafios que se apresentavam no terreno e que tivessem o domínio do idioma do país local da 

missão. Esse foi um marco importante para o avanço na designação dos melhores militares 

para exercer a função em missões de paz (SOUZA JÚNIOR, 2015). 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa realizada de natureza básica iniciou-se com uma revisão bibliográfica, de 

cunho exploratório, sobre o tema abordado, sendo complementada, ao final, por uma pesquisa 

de levantamento, através de coleta de dados de uma entrevista realizada com militares do 

Exército Brasileiro, obtendo assim uma abordagem qualitativa e quantitativa do tema, com 

perguntas abertas e fechadas para obter o estudo do caso e compreender melhor sobre a 

influência do idioma nessas missões. 

 

3.2 MÉTODOS   

 

A metodologia do trabalho está pautada em leitura preliminar do tema abordado 

através de artigos, revistas, jornais, livros e publicações em meio eletrônico, estudo de 

missões anteriores, permitindo a conceituação de definições fundamentais para o decorrer da 

pesquisa.  

Depois foi realizada uma coleta de dados com oficiais do EB que desempenharam 

funções em missões de observadores militares pela ONU ou semelhantes através de um 

questionário virtual respondido por eles. Expondo a análise dos mesmos acerca da 

importância do idioma para o cumprimento da missão por meio de relatos de fatos 

vivenciados durante a operação. 

Por fim, foi realizada uma entrevista com um militar do EB que está em missão no 

Saara Ocidental (MINURSO), dando assim, um embasamento sobre situações atuais para o 

estudo. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Foram entrevistados 10 oficiais militares do Exército Brasileiro que realizaram 

missões de observadores militares pela ONU. 
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3.4 RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

 Da população de oficiais do EB que responderam ao questionário virtual 7 tem o posto 

de Capitão e 3 de Major do Exército (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 – Posto/Graduação dos militares que exerceram missões de operações de paz 

 
Fonte: AUTOR (2021).  

 

Quando questionados a respeito da missão que esteve/está presente, 40% dos militares 

responderam Missão das Nações Unidas para o referendo no Saara Ocidental (MINURSO), 

30% Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (UNMISS), 10% Missão Multidimensional 

Integrada das Nações Unidas para a estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA), 

10% “United Nations Military Observer Course” (UNMOC) e 10% Missão De Instrutor De 

Desminagem Humanitária Na Colômbia. 
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Gráfico 2 – Missão a qual o Oficial estava/está inserido 

 
Fonte: AUTOR (2021). 

 

No que diz respeito aos idiomas em que os oficias são habilitados, 100% possuíam 

domínio em Inglês, 80% dos entrevistados no idioma Espanhol, 30% em Francês, 10% no 

Alemão e 10% no idioma Russo (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Idiomas os quais Oficiais possuem domínio. 

 
 Fonte: AUTOR (2021)  

 

 Em relação ao idioma utilizado, todos os entrevistados utilizaram o Inglês durante a 

missão, exceto o entrevistado 5 que utilizou o Espanhol (Gráfico 4). No Gráfico 5 está 
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exposto o nível de proficiência linguística de cada entrevistado no idioma utilizado na missão. 

O nível varia de 1 à 4 e cada indivíduo é avaliado em relação à compreensão auditiva, 

expressão oral, compreensão leitora e expressão escrita. 

 
Gráfico 4 – Idioma utilizado pelos Oficiais na missão 

 
Fonte: AUTOR (2021) 

 

 
Gráfico 5 – Nível de proficiência linguística no idioma básico para a missão 

 
Fonte: AUTOR (2021) 

   

Todos os oficiais entrevistados informaram que a habilitação em idiomas os ajudou na 

carreira, sendo priorizados para alguma missão, porém mesmo assim, quando questionados 
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sobre algum desafio que possuíram/possuem na comunicação com a população local e com a 

equipe, 80% responderam que “Sim” e 20% alegaram que “Não”. 

 

3.5 IMPORTÂNCIA DO IDIOMA PARA OS ENTREVISTADOS 

 

Os oficiais entrevistados foram questionados sobre a importância do idioma para sua 

vida profissional e pessoal e suas respostas serão abordadas abaixo divididas em entrevistados 

de 1 a 10. 

O oficial entrevistado 1, um Capitão que no momento, está atuando como Observador 

Militar em MINURSO, respondeu que o idioma foi importante no campo profissional para 

abertura de novas possibilidades no Exército, e pessoalmente como satisfação pessoal e desejo 

de obter novos conhecimentos funcionais, como por exemplo poder viajar sem depender de 

outras pessoas. Informou também que o idioma falado no cotidiano da missão tem um caráter 

extremamente funcional, e que considera mais importante a mensagem oral do que a 

preocupação gramatical, ou seja, se expressar e fazer o outro entender são características 

cruciais para o êxito da missão.  

O oficial entrevistado 2, um Major que também esteve presente em MINURSO, 

informou que o idioma predominante da população local do país era o Árabe, o que gerou 

uma barreira para a comunicação já que a equipe da missão falava o idioma Inglês. 

Acrescentou também que alguns militares que possuíam nível mais elevado de proficiência no 

idioma inglês, por vezes, conseguiam se sobressair em reuniões, o que favorecia seu 

assessoramento. Por fim, o Major definiu que a habilitação em idiomas é um fator primordial 

para o desenvolvimento da sua função e em meio à equipe na missão. 

O oficial entrevistado 3, um Capitão que participou do curso UNMOC, definiu saber 

outros idiomas é importante para uma melhor compreensão do mundo e cultura de outros 

países e Exércitos. Acrescentou que comunicar-se com outras pessoas durante uma missão é 

fundamental, servindo de pretexto para iniciar amizades e ganhar a confiança da população. 

O oficial entrevistado 4, um capitão que esteve presente em MINUSCA, definiu como 

fundamental o conhecimento de idiomas estrangeiros em missões de paz sobre a égide de 

Organismos Internacionais, devido ao fato do contato com militares e civis de diversos países 

do mundo.  

O oficial entrevistado 5, um capitão que esteve presente na Missão De Instrutor De 

Desminagem Humanitária Na Colômbia, considerou a habilitação em idioma como essencial, 
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devido ao constante contato com os habitantes locais. Relatou também que durante a missão 

observou que os militares que não tinham o conhecimento absoluto do idioma sofriam 

algumas dificuldades e não eram capazes de cumprir a missão que foi designado. Por fim 

constatou que o Exército Brasileiro oferece muitas oportunidades para quem tem habilitação 

em idiomas, e essas oportunidades, por conseguinte, abrem ainda mais portas para os 

militares. 

O oficial entrevistado 6, um Major que participou da MINURSO, definiu a habilitação 

em idiomas como muito importante, pois é através da comunicação que é possível expressar 

seu ponto de vista e entender a missão. Informou que, apesar do idioma oficial na missão ser o 

Inglês, por ser habilitado em Espanhol foi capaz de conduzir as reuniões de ligação entre 

militares do Polisario, que falavam Espanhol, contemplando a importância de saber mais de 

um idioma. 

O oficial entrevistado 7, um Capitão que esteve presente na UNMISS, informou que 

durante a missão, uma boa comunicação ajuda a ganhar a simpatia de militares de outros 

países, conseguindo assim seu apoio, já que os objetivos são obtidos mais na amizade do que 

no funcional. Relatou também que houve dificuldades durante a missão devido a ONU 

designar militares que não tinham domínio do idioma Inglês, o que impossibilitou a 

comunicação com essas pessoas. Além disso, a maioria dos habitantes fala apenas o idioma 

local, o que implicou na necessidade de intérpretes. Por fim constatou que além da 

habilitação, é muito importante aprofundar o estudo do idioma antes de iniciar a missão, de 

forma a concluí-la com êxito e não manchar a imagem do Brasil. 

O oficial entrevistado 8, um Major que participou ativamente da UNMISS, definiu a 

habilitação em idiomas como fundamental por ser uma ferramenta de trabalho, acrescentou 

que o militar que domina o idioma além do conhecimento técnico profissional, normalmente, 

torna-se uma referência nas reuniões e atividades durante a missão. Além disso, pessoalmente 

também há benefícios do domínio de outras línguas para competições internacionais no 

âmbito militar, leitura e estudo de relatórios e documentos em outros idiomas. Relatou ter 

dificuldades durante a missão devido ao idioma oficial, o Inglês, não ser bem falado pela 

população local, e devido às “várias formas” de se falar inglês por pessoas de países 

diferentes, o que gera uma dificuldade no entendimento. 

O oficial entrevistado 9, um Capitão que também participou da UNMISS, considerou 

o domínio da língua oficial da missão fundamental para o desempenho das funções de 

observador militar, tanto no aspecto profissional, quanto no dia a dia em solo estrangeiro, e 
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que sem o domínio do idioma, o militar não consegue exercer suas atividades e, por 

conseguinte, não é capaz de representar bem sua Nação e sua Força Armada. 

O oficial entrevistado 10, um Capitão que participou da MINURSO, constatou que é 

de suma importância ter uma boa ciência do idioma para se inserir na sociedade e na cultura 

local. Além disso, também auxilia no auto aperfeiçoamento, abrindo oportunidades na 

profissão. Relatou a dificuldade existente em se inserir na equipe local devido a diversidade 

de culturas, o idioma nesse caso foi o fator preponderante para inserção entre os observadores 

militares, funcionando como uma conexão entre militares de diferentes nações. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fica evidenciado que o militar designado para exercer a funções de tradutor e 

intérprete em missões de paz, ou em qualquer outra missão, precisa ter uma preparação que 

acolha as especificidades dessa área tão singular da Linguística Aplicada. De fato, aprende-se 

com experiências anteriores a não subestimar o serviço de tradução e interpretação prestado 

por militares em terreno. Ao longo de décadas de tentativas, tomando por base os erros e 

acertos, verificou-se que não é interessante enviar qualquer militar despreparado para 

desempenhar função de tamanha responsabilidade (SOUZA JÚNIOR, 2015). 

Após os dados expostos acima, é notável que a habilitação em idiomas seja parte 

fundamental no treinamento individual do militar que deseja ser empregado como observador 

em missões pela ONU. Como descrito por todos os oficiais entrevistados, ser habilitado 

priorizou a seleção do militar para a missão. Por outro lado, mesmo tendo domínio da língua 

oficial da missão, ainda assim há dificuldades devido à certas missões o idioma oficial ser 

diferente do idioma falado pela população.  

A maioria dos entrevistados possui habilitação em Inglês, isso se dá pelo fato da maior 

parte das missões em que o Brasil esteve presente, o idioma oficial ser o Inglês. Mesmo assim 

alguns militares tiveram dificuldades devido a existência de diversos sotaques, alterando as 

formas de se falar e entender. É importante destacar, também, que os habilitados em mais de 

um idioma estrangeiro acabam por receber mais prestígios e reconhecimento por conseguirem 

se comunicar em mais de uma língua estrangeira. 

Na missão do observador militar raramente é usada a força física, assim se torna mais 

importante a competência comunicacional com a base, com militares de outros exércitos e 

com a população para o êxito da missão. Segundo Silva Souza (2018), ser capaz de falar outra 

língua estrangeira é altamente benéfico para os militares, pois permite a interação com as 

comunidades locais, para onde os oficiais são destacados em operações de manutenção da 

paz. A história provou que o apoio da população local é vital para garantir o sucesso de uma 

missão militar, ou seja, para o exercício da função é necessário que se entenda bem o que a 

população fala, e também que seja possível dialogar com outros militares e principalmente 

que as informações obtidas sejam passadas de maneira correta para os superiores. Por todos 

esses fatos, pode-se dizer que a compreensão auditiva e expressão oral acabam sendo mais 

cruciais para a missão de observador militar, pois mais importante que a própria gramática é a 

mensagem recebida e passada.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É um fato que a participação do Brasil em missões de paz organizadas pela ONU 

colabora para projeção brasileira no cenário mundial e seu reconhecimento. Sendo assim, o 

Brasil vem aumentando sua presença em missões em todo o globo, com isso, a Nação vem 

adquirindo mais experiência e conhecimento que devem ser acrescidos para missões futuras, a 

importância do militar ter noção do idioma é uma delas. 

 No contexto histórico do Brasil, foi evidenciado que há o desafio do domínio do 

idioma local e comunicação para o êxito da missão em manter a paz e não gerar conflitos pelo 

mau serviço prestado de interpretação assim, deste modo, a preparação linguística prévia dos 

militares está cada vez mais importante, à exemplo disso, os oficiais oriundos de AMAN  têm 

a oportunidade de se habilitarem durante a formação, chegando no corpo de tropa mais aptos 

para o cumprimento destas missões, caso necessário. 

 Baseando-se no universo da pesquisa, conclui-se que o idioma é fundamental para o 

cumprimento da missão, e do todo, 100% dos entrevistados afirmaram isso. Para alguns, o 

idioma não só serve como uma ferramenta para gerar mais oportunidades na carreira e lhes 

proporcionar uma maior integração com a equipe, sociedade e cultura, mas trazem também 

benefícios pessoais para o indivíduo. 

 Diante dos fatos supracitados, é perceptível a crescente valorização do idioma no 

Exército Brasileiro que constitui um valor da instituição “O aprimoramento técnico-

profissional”, ou seja, o autoaperfeiçoamento constante do militar seja na área operacional ou 

não.  

 Por fim, conclui-se que é imprescindível para o militar que deseja exercer funções em 

missões de paz, tenha o domínio do idioma local já que este é o pilar da comunicação, e sem 

ela, nenhuma missão pode ser cumprida com êxito como o Brasil vem cumprindo em todos os 

países que esteve/está atuando, adquirindo grande reconhecimento. 
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