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Resumo:   

 

 As operações de paz caracterizam um fenômeno relativamente recente da realidade 

internacional, sobretudo quando analisados em perspectiva histórica. Embora a existência de 

contribuições analíticas do ponto de vista sociológico e político das missões já apresentem relativa 

substância teórica na comunidade acadêmica das Relações Internacionais, os estudos a respeito da 

saúde mental dos peacekeepers, agentes fundamentais das dinâmicas pacificadoras, ainda se mostram 

incipientes. Os possíveis distúrbios físicos e psíquicos provocados pelo exercício de suas missões será o 

locus fundamental de nossas investigações, pois a funcionalidade e a capacidade desses agentes em suas 

ações de campo representam elemento fundamental na garantia de eficácia das operações de paz 

contemporâneas. 

 

1-Introdução 

  

 A arquitetura do sistema internacional pós Segunda Guerra Mundial é marcadamente 

institucionalizada e bipolar até o início da década de 1990. A operacionalidade do Conselho de Segurança 

da ONU, única instituição com poder coercitivo sob os Estados signatários da Carta de São Francisco, 

mostrou-se particularmente ineficaz para lidar com as questões relativas ao rompimento da paz. Seu 

processo decisório que prevê, necessariamente, o consenso das potências implica no seu congelamento 

funcional durante períodos em que o dissenso político é a regra – admitindo qualquer exceção histórica 

como confirmação da regra, e.g., Guerra da Coreia. 

 Diante da situação aporética do Conselho e a urgência em solucionar enfrentamentos 

localizados no cenário internacional durante a Guerra Fria, a ONU toma a medida contingencial que 

viabiliza uma série de missões objetivando prevenir conflitos entre Estados ou estabilizar aqueles já em 

andamento através do emprego de forças multinacionais compostas por civis e militares. Por meio de 

mecanismo ad hoc, lastradas juridicamente nos capítulos VI e VII da Carta da ONU, as operações de paz 

passam a fazer parte da realidade internacional a partir de 1948 para monitorar o Acordo de Armistício 

entre Israel e seus vizinhos árabes. 

 A desarticulação de inúmeras entidades políticas e a própria dinâmica competitiva por esferas 

de influência entre Estados Unidos e União Soviética durante a segunda metade século XX propiciou a 

escalada de guerras civis, conflitos étnicos e políticos entre países de toda sorte. Ademais, o terrorismo 

internacional se estabelece no século XXI com escala destrutiva até então inédita, especialmente após o 

atentado de 11 de Setembro, aniquilando não somente os alvos materiais e humanos propriamente 

atingidos, mas também o bem estar psíquico dos que temem a iminência de um novo ataque. 

 Fundamentada nessas mudanças mundiais de segurança, as demandas dos cidadãos em 

diversos países fizeram que com que seus governos e as Nações Unidas consequentemente tomassem 

medidas de prevenção que impeçam novas tragédias. Destarte, o papel das operações de paz e a ajuda 
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humanitária aumentou significativamente nos últimos anos como esforço global que objetiva responder 

à nova agenda de segurança internacional. 

 No entanto, a questão da saúde mental dos peacekeepers tem recebido pouca atenção durante 

esse processo.  O que provoca um problema essencial: a impossibilidade de se articular missões de paz 

com participantes que não são propriamente saudáveis.  

 

2-Justificativa 

 

 A compreensão das enunciações anteriormente elucida a clara dependência entre o sucesso das 

missões de paz e o nível de estresse ao qual seus operadores são submetidos. Entendemos que partir da 

hipótese que de graves violações de forma contínua afeta negativamente a saúde mental dos 

operadores, causando quadros de estresse pós traumático, depressão e síndrome do pânico; será 

ponderado a razoabilidade em admitir que o esclarecimento da significância da preservação da saúde 

dos peacekeepers aumentarão substancialmente a eficácia das operações de paz em seu alcance difuso. 

   

3-Objetivos 

  

 Nossas investigações estabelecerão como objetivo geral a análise do avanço e desenvolvimento 

dos temas de saúde em política internacional e apontar a sua entrada na agenda de segurança, com a 

constatação da necessidade de se tratar de saúde em situações de conflitos interestatais e operações de 

paz de peacekeeping e peacebuilding. A reengenharia da OMS e sua entrada no debate de segurança. 

 Como objetivo especifico, por sua vez, propomos a exposição da problemática do modelo de 

saúde mental preconizado pela ONU - que é ocidental e medicalizante - e para o despreparo da 

organização no treinamento e cuidado de seus operadores para ações em cenários de conflitos e 

genocídio e como essa junção de fatores afeta a operacionalidade nas missões de paz. 

 

4-Metodologia a ser utilizada 

 

 Estabeleceremos como marco teórico os Estudos Críticos Construtivistas de Segurança por 

pressupor a existência de uma obscuridade analítica sobre a próprio escopo conceitual a respeito das 

discussões de segurança que deve ser ampliado e aprofundado para atingir uma compreensão 

satisfatória do nosso objeto de estudo. Os escritos da Sociologia Política Internacional (Escola de Paris) 

e suas investigação de processos de securitização será considerado. Entendemos que seu 

enquadramento construtivista que permite tratar os indivíduos como um nível de análise possível e seu 

diálogo direto com um vasto campo das ciências sociais, e.g., Psicologia, Antropologia, será fundamental 

para nossas pesquisas. A proposta metodológica adotada será primordialmente qualitativa.  
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5-Resultados esperados 

 

 Ambicionaremos, através de nossas pesquisas, uma apreciação das condicionantes do bem 

estar mental dos peacekeepers e identificação de sua confluência com o aperfeiçoamento da 

performance das operações de paz e finalmente contribuir, em alguma medida, para uma realidade 

internacional menos hostil. Ressaltamos, também, a relevância dos resultados de nossa pesquisa como 

referencial analítico para o entendimento de políticas domésticas estruturalmente semelhantes às 

questões internacionais, e.g., o processo de Pacificação de Favelas na cidade do Rio de Janeiro e seu 

diálogo com os estudos de Humanitarian Action in Situation Other than War (HASOW). Por fim, 

compreender a atuação de brasileiros em suas operações de paz e buscar possíveis medidas de amparo 

que prezem pelo seu bem estar físico e mental. 

 

 

Relatório Final  

 

 

Observações gerais:  

 Nossa pesquisa foi aprovada apenas em Janeiro de 2017 e, por essa razão, estamos na 

primeira fase de seu desenvolvimento. Fizemos a revisão da literatura e estamos considerando o 

fechamento do foco para analisar os impactos sobre peacekeepers brasileiros nas operações de paz 

mais recentes dos quais o Brasil tem participado. Esse fechamento de foco atende aos objetivos de 

realização de entrevistas com soldados participantes das operações para a observação mais atenta 

dos impactos psicológicos e sociais das experiências vividas durante e após os conflitos. 

Isto posto, apresentamos o conteúdo resumido de nossa primeira fase e pleiteamos a renovação da 

bolsa de pesquisa para darmos continuidade ao trabalho até produzirmos o artigo final. 

 

 

Da pesquisa: propósito e hipóteses iniciais   

 

Definimos como locus principal de nossas investigações a saúde mental dos operadores de paz 

(peacekeepers) em exercícios de suas funções. Entendemos que exista uma escassez teórica no que diz 

respeito à vulnerabilidades desses agentes, sujeitos fundamentais na garantia da eficácia das operações 

de paz contemporâneas. 

Nesse sentido, estabelecemos como objetivo geral a análise do avanço e desenvolvimento dos 

temas de saúde em política internacional e apontar a sua entrada na agenda de segurança, com a 

constatação da necessidade de se tratar de saúde em situações de conflito. 

Como objetivo específico, por sua vez, propomos a exposição da problemática do modelo de saúde 

mental preconizado pela ONU - que é ocidental e medicalizante - e para o despreparo da organização no 
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treinamento e cuidado de seus operadores para ações em cenários de conflitos e genocídio e como essa 

junção de fatores afeta a operacionalidade nas missões de paz. 

 

Atividades desenvolvidas: status da pesquisa 

 

Ao longo dos primeiros meses, desde o início da implementação do projeto de iniciação 

científica, nossas pesquisas se concentraram, majoritariamente, em uma assimilação contextual 

histórica e aprofundamento da compreensão conceitual do marco teórico adotado. Pretendíamos, com 

esse intuito, nos familiarizar com as abordagens teóricas críticas de segurança que se distanciam do 

paradigma realista, eminentemente positivista, que norteou as discussões dos estudos de segurança em 

Relações Internacionais, sem constatações significativas, até a década de 1980. Entendemos, que dado 

as especificidades do objeto de nossa pesquisa, seria controverso adotar um enquadramento teórico que 

não seja construtivista, que não conceba o indivíduo como nível de análise possível e que, por fim, não 

realize um diálogo consistente com outros domínios das Ciências Sociais, eg., Psicologia, Antropologia. 

Nesse sentido, nos parece razoável esclarecer a passagem de um primeiro movimento crítico relevante 

aos estudos de segurança tradicionais, capitaneados pela Escola de Copenhague. Apontaremos suas 

insuficiências analíticas, dado as singularidades do objeto que nos comprometemos em analisar, e 

propor a abordagem da Escola de Paris como enquadramento teórico mais satisfatório que, 

possivelmente, supre algumas das carências da teoria da securitização em nossas investigações. 

 

Nos parece evidente a inferência de que circunstâncias históricas, muito frequentemente, 

fomentam permutas em pressupostos  teóricos, sobretudo daqueles comprometidos a descrever uma 

realidade objetiva e traçar prognósticos precisos a partir da mesma. Sabemos que após o final da 

Segunda Guerra Mundial as leituras realistas das dinâmicas internacionais foram incontestavelmente 

hegemônicas, salvo o período de distensão ou détente entre os pólos de poder soviético e americano 

após a crise dos mísseis de cuba (1962)  até o início da década de 1980.  Os estudos em segurança 

internacional não seriam uma exceção, foram eminentemente marcados por interpretações que 

limitavam o sistema internacional à disputas perenes por maximização de poder em termos militares por 

Estados auto-interessados e unitários, sujeitos de ‘profecias  que se auto-realizam’. 

 

A literatura produzida pela Escola de Copenhague ou Copenhagen Peace Research Institute 

(COPRI), criada em 1985, foi a primeira tentativa relevante de  propor alternativas ao pensamento de 

estratégias nacionais de defesa stricto sensu ao estabelecer a primazia dos estudos para a paz. Seu 

objetivo mais intuitivo seria o de repensar o posicionamento europeu frente ao escalonamento das 

tensões entre os Estados americano e soviético após a eleição do candidato republicano, Ronald 

Reagan.  A condução de política externa americana de afrontamento ao comunismo sob Reagan e, em 

termos mais específicos, após a implementação do programa de defesa Guerra nas Estrelas despertou 

desconfianças quanto ao grau de comprometimento dos Estados Unidos em relação à segurança da 



6 

 

Europa (TANNO, 2003). A maioria dos europeus supunham que tal estratégia de defesa nuclear 

americana aumentaria consideravelmente a vulnerabilidade de Estados europeus frente à ataques 

convencionais do governo soviético. Nesse contexto, seria pertinente a produção de uma leitura 

conveniente aos interesses europeus da época, inaugurando uma vertente teórica abrangente na área 

de segurança internacional preocupada, principalmente, com o alargamento do conceito de segurança. 

 

Barry Buzan, eminente pensador da Escola de Copenhague, iniciara em sua obra People, States 

and Fear: The National Security Problem in International Relations, 1983, inicialmente fundamentado em 

uma epistemologia positivista e estadocêntrica, um movimento interpretativo que se 

posicionava criticamente à alguns dos pressupostos de segurança internacional de leituras tradicionais. 

Postulava-se, nessa edição, que os estudos de segurança deveriam conceber ameaças derivadas de uma 

pluralidade de setores, o Estado, no entanto, se manteria o objeto referente principal. Buzan inaugura 

com essa obra um esforço de ampliação conceitual de temáticas relevantes à segurança europeia que 

acabaria por tangenciar uma reforma no pensamento de segurança internacional de maneira geral. O 

autor britânico propunha a existência de uma rigidez do conceito de segurança enquanto sinônimo de 

segurança nacional em relação ao outro, exterior ao Estado. Esse entendimento produz, segundo Buzan, 

uma ênfase míope em questões militares per se. O Estado ‘bola de bilhar’ realista negligência ou 

marginaliza ameaças derivadas de dinâmicas, ou ‘setores de segurança’ no conceitual da Escola de 

Copenhagen, de natureza interna como a economia, a política, a sociedade ou até mesmo o meio 

ambiente.  

A relevância desses setores tornavam-se cada vez mais evidentes ao final do século XX devido a 

dinâmicas internacionais muito próprias desse período. O livro de Buzan foi reeditado e teve seu nome 

modificado para People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War 

Era em 1991, adotando uma perspectiva mais abrangente, diluindo a ênfase analítica no setor militar se 

comparado com a edição de 1983, mas ainda limitado a ideia do Estado como objeto referente último 

dos estudos de segurança internacional. Buzan recebeu críticas de leituras tradicionais por ter  ampliado 

irrestritamente o conceito de segurança fazendo que o mesmo perdesse sua funcionalidade analítica, 

nos termos da ortodoxia epistemológica  vigente. Porém, o fracasso de leituras tradicionais em prever o 

fim do conflito bipolar que marcaram as décadas da Guerra Fria legitimaria, irreversivelmente, leituras 

pluralistas das práticas internacionais (HALLIDAY, 1999). 

 

Algumas mudanças no arcabouço teórico inicialmente proposto por Buzan nesse primeiro 

momento de crítica aos estudos de sobre segurança internacional sofreram mudanças graduais com o 

passar do tempo, fato esse demonstrativo da disposição da Escola de Copenhague em acompanhar o seu 

tempo histórico de forma mais coerente quando comparado com formulações teóricas pretensamente 

universalizantes e a-históricas.  

Em Security : a New Framework of Analysis, 1998,  por Ole Weaver, outro influente pensador da 

Escola de Copenhague, há uma reforma significativa no pensamento da Escola de Copenhague se 
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aproximando do que se convencionaria chamar de abordagem pós-positivistas em Relações 

Internacionais. Para Weaver (1998) um afastamento da ideia do Estado como único objeto referencial 

possível  das problematizações levantadas pelos setores de segurança em suas especificidades deveria 

ser considerado. Segundo o próprio Buzan, a análise de uma pluralidade de atores e setores, proposto 

por essa última reforma no pensamento da Escola de Copenhague, expõe a natureza  integrativa do 

conceito de segurança. Isso é, uma análise adequada em segurança internacional não deve tomar os 

setores enquanto instâncias suficientes (BUZAN, 1991). Weaver atribuí, porém, uma condição de 

autonomia a cada setor de segurança  e ao fazê-lo supera o estadocentrismo dos primeiros escritos de 

Buzan, visto que cada setor definirá em seus próprios termos qual será o objeto referente dos 

movimentos de securitização, que não necessariamente serão os Estados. 

 

Interessa-nos agora, após a breve contextualização histórica que respalda o surgimento de um 

pensamento crítico aos estudos de segurança internacional, tratar de algumas das proposições analíticas 

construtivistas da Escola de Copenhague em suas investigações a respeito dos processos que tornam 

determinadas temáticas como questões de segurança em Relações Internacionais. É interessante 

perceber que, ao delimitar sua pesquisa em Relações Internacionais isoladamente, os teóricos dessa 

tradição do pensamento em segurança manifestam uma clara compreensão das relações internacionais 

enquanto objeto singular, específico, acabando por evidenciar um ponto de encontro com leituras 

tradicionais bastante significativo. No entanto, ao conceber as questões da linguagem na delimitação do 

que é segurança a Escola de Copenhague desnaturaliza o conceito, infere que não existe uma essência 

definidora de uma questão de segurança. Isso é, é ao categorizar algo enquanto uma questão de 

segurança que algo se torna uma questão de segurança. A Teoria da Securitização estabeleceria três 

unidades de análise possíveis nessa dinâmica discursiva : (i) O objeto referente - quem pretensamente se 

encontra em perigo existencial e, portanto, deve ser protegido; (ii) o agente securitizador - aquele que 

enuncia quem deve ser protegido; (iii) atores funcionais - aquele que provoca efeitos significativos na 

definição do que é segurança. 

Segurança se resumiria, nesse sentido, em termos estruturais de discursos possíveis a questões de 

sobrevivência (BUZAN, 1991). Em outras palavras, quando determinada questão é apresentada 

discursivamente como uma ameaça existencial em relação a um objeto referente, lugar tradicionalmente 

ocupado pelo Estado, mas não necessariamente. A dimensão específica, emergencial, das ameaças 

referentes à segurança justificariam o uso de medidas extraordinárias, uma suspensão do estado de 

direitos quotidianos, para lidar com a crise do ‘deixar de existir’. Evidencia-se a existência, nesse enfoque 

analítico, de uma clara correspondência entre o ato e fala, as práticas de um Estado e os discursos que o 

mesmo constrói. Ao enunciar ‘segurança’, o agente político securitizador tem a intenção de transferir 

legitimidade ao meios, sejam eles quais forem, adotados pelo mesmo para solucionar o impasse 

entendido como existencial, emergencial por definição. Securitização é entendida como um 

‘movimento’ de politização extremada, dramatização de um dado tema ( WEAVER, 1998).   
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De maneira geral, os autores da Escola de Copenhague conceituam três possibilidades de posição das 

temáticas de segurança dentro de um espectro que varia entre (i) questões não-politizadas, i.e., algo que 

permanece fora do debate público, o Estado sequer a concebe enquanto possibilidade;  (ii) questões 

politizadas, i.e.,  são objetos do debate público, o governo é obrigado a tomar decisões a respeito, 

gerenciar recursos ou até estabelecer burocracias; (iii)  questões securitizadas, i.e, é apresentado 

enquanto uma ameaça existencial, medidas emergenciais necessárias para o alcance de uma  solução 

justificam a suspensão do estado de normas, estabelece-se um Estado de exceção. Apesar da relevância 

do Estado nas dinâmicas de politização e securitização, os autores não descartam a possibilidade desses 

movimentos se iniciarem por outros agentes. Um exemplo esclarecedor seria o que acontece com as 

agendas de meio ambiente, em que, majoritariamente, é a sociedade civil organizada que politiza, e 

eventualmente securitiza, essa temática devido a certa indisposição dos governos em lidar com situações 

que possam afetar o funcionamento de uma economia em aquecimento. 

 

Os autores ressaltam uma característica bastante peculiar do movimento de securitização enquanto 

prática; ele seria auto-referente, i.e., as questões serão de segurança na medida em que forem 

apresentadas, construídas discursivamente como tal, sem necessariamente existir uma correspondência 

direta entre a narrativa e a realidade (WEAVER,1998). Evidencia-se, a partir desse interpretação, a forte 

influência de uma abordagem construtivista no pensamento da Escola de Copenhague. Os significados 

são codificados por meio de dinâmicas intersubjetivamente estabelecidas e as relações entre a 

enunciação dos agentes e a realidade em si são mutuamente constituídas, sem qualquer antecedência 

ontológica entre as duas instâncias. Nesse sentido, uma investigação dos processos de securitização se 

daria, majoritariamente, através da análise do discurso sob os quais os agentes políticos se 

organizam.  Interessa, fundamentalmente, aos pesquisadores dessa escola de pensamento em 

segurança internacional quando a enunciação de um agente securitizador, seguindo estratégias 

retóricas, consegue alinhar a opinião de sua audiência de acordo com seus interesses ao suspender 

normas que em situações não excepcionais estariam sendo obedecidas. Se um agente securitizador 

consegue executar esse movimento sob o pretexto de uma necessidade emergencial, assinalando o 

perigo existencial sob o qual o objeto referente encontra, temo um clássico exemplo de securitização. 

 

Se faz necessário, como pontuam os autores da Escola de Copenhague, que esse movimento de 

securitização, para atingir sua plena eficácia, deva seguir algumas condicionalidades.  Isso é, a 

enunciação de um agente securitizador que não consiga mobilizar, convencer, sensibilizar, uma 

audiência que legitime suas intenções de suspensão do estado normativo ordinário das coisas para uma 

situação de excepcionalidade não é uma securitização propriamente dita. Esse esforço do agente 

securitizador através do discurso se enquadraria conceitualmente apenas como um movimento, uma 

tentativa de securitização (WEAVER, 1998). Estabelece-se, por meio desse raciocínio, uma clara 

diferença conceitual  entre um movimento de securitização e a securitização stricto sensu. Ainda sobre 

limitações de um movimento de securitização, os autores da Escola de Copenhague assinalam a 
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existência de assimetrias referentes ao lugar que os agentes ocupam no mundo social. Dessa forma, um 

agente que tradicionalmente ocupa um lugar de relativa superioridade, autoridade em dado campo 

social consegue articular os significados de uma ameaça de forma mais eficaz que um agente menos 

privilegiado, detentor de menor capital, dentro desse mesmo campo. No entanto, não existem garantias 

concretas mesmo para os agentes mais privilegiados ao se executar um movimento de securitização. 

Suas construções retóricas estão a todo tempo marcados pela contingência, sob pena de não serem 

acatados pela audiência ou ainda sucumbirem frente à um contra discurso enunciado por um outro 

agente, com conveniências distintas. 

 

Sublinhamos, após a sucinta exposição dos pontos chave para a compreensão das proposições da teoria 

da securitização, a valorização de aspectos intersubjetivos e socialmente construídos na formulação dos 

significados de segurança inaugurados pela Escola de Copenhague. Sobretudo a partir dos escritos de 

Weaver, em nossa percepção existe um aprofundamento e alargamento da ideia de segurança, apesar 

de tradicionalmente serem lidos como um movimento crítico que se restringe ao alargamento pelos 

estudos em segurança internacional. São fatores explicativos de nossa posição: (i) a possibilidade de 

agentes securitizadores que não exclusivamente Estado é contemplada; (ii) os discursos sobre segurança 

extrapola os setores puramente militar-estratégico, seguindo a lógica conceitual dos Setores de 

Segurança; (iii) Atribuírem grande relevância as questões discursivas e sua relação sempre retórica com 

uma audiência.  

 

No entanto, apesar de reconhecer as contribuições da Escola de Copenhague, nos posicionamos de 

forma crítica em relação a alguns de seus pressupostos.  Tendo em vista a natureza do nosso objeto de 

estudo, entendemos como insuficiências da Teoria de Securitização : (i) seu enfoque metodológico 

coletivista, que  dificulta a apreensão do indivíduo como objeto referente dos discursos relacionados à 

segurança, i.e., descompasso com a literatura sobre Segurança Humana; (ii) uma interpretação mais 

críticas das práticas de segurança e o papel da audiência nessa dinâmica; (iii) ausência de um diálogo 

interdisciplinar claro com outros campos  do conhecimento das Ciências Sociais. 

 

É com o intuito de procurar solucionar as insuficiências da Teoria da Securitização apontadas 

anteriormente que voltamos nossos estudos de complementaridade aos escritos da Sociologia Política 

Internacional, especificamente a Escola de Paris. Essa tradição teórica, simultaneamente com a Escola 

de Copenhague e de Aberystwyth, têm suas origens nos debates europeus em segurança internacional 

da duas últimas décadas do século XX, discussões essas que articularam em comum, em seus respectivos 

enfoques analíticos, duras críticas a leituras tradicionais de segurança. A partir da nova conjuntura sócio-

política que se estabelece com o fim da Guerra Fria, um grupo de estudiosos dá início a produção de 

escritos que se dedicaram a tentar entender práticas de vigilância, a formação da segurança enquanto 

campo social específico e os movimentos de securitização das migrações sob uma perspectiva teórica 
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interdisciplinar entre a Sociologia, a Ciência Política e os estudos em segurança das Relações 

Internacionais. 

 

O conteúdo marcadamente interdisciplinar da abordagem da Escola de Paris e, consequentemente, a 

consideração de dinâmicas tradicionalmente lidas como preocupações de estudiosos de fenômenos 

domésticos, provocou grande desconforto em relação a acadêmicos preocupados na manutenção de 

uma tradição de manutenção de fronteiras disciplinares rígidas e bem definidas que apartam o ‘interno’ 

do ‘externo’ (FERREIRA, 2010). Tradição essa que, na história das Relações Internacionais, tem seu início 

nos escritos de Hans Morgenthau no pós Segunda Guerra Mundial e sua tentativa de estabelecer o estudo 

de política internacional enquanto disciplina autônoma. Além disso, a própria recepção de definições 

plurais do que caracteriza segurança produzidas pela Antropologia e a Psicologia nos estudos da Escola 

de Paris provocaria uma dinâmica de enfrentamento conceitual direto com a ortodoxia dos estudos de 

segurança. Ortodoxia essa que estabelece uma equivalência entre segurança e sobrevivência diante de 

uma ameaça existencial; significação presentes não somente nos estudos estratégicos-militares em 

segurança, mas também em abordagens críticas como a da Escola de Copenhague.  

 

O enfoque analítico da Escola de Paris introduz uma abordagem de interesse específico nas práticas dos 

profissionais de segurança, autoridades em seus campos sociais, que detém grande capital para definir 

os significados que a segurança, enquanto signo aberto, pode assumir. Essa interpretação crítica dos 

estudos de segurança entende que segurança e insegurança são derivados de um movimento comum de 

(in) securitização. A maneira como a Escola de Paris articula esse movimento textualmente já explicita 

essa indeterminação dos efeitos de um movimento de ‘’ (in) securitização ‘’. 

 

Esse movimento seria resultado não somente de um do ato de fala de um agente securitizador que 

pleiteia o estabelecimento de políticas de exceção para lidar com uma ameaça existencial como 

interpreta, grosso modo, a Escola de Copenhague. Mas além dessa dimensão marcadamente 

enunciativa, os movimentos de (in) securitização somariam também práticas de burocracias 

transnacionais e agentes privados que competem pelo monopólio da significação do que é segurança. 

Evidencia-se, a partir desses pressupostos dos quais a Escola de Paris parte para entender o movimento 

de (in) securitização, uma clara influência do pensamento de Pierre Bourdieu em sua teoria social. 

Portanto, não é raro encontrar nos textos dessa abordagem crítica aos estudos de segurança a exposição 

de conceitos como campo social, habitus e capital tão centrais no entendimento do pensamento de 

Bourdieu. 

 

Didier Bigo, um dos autores mais relevantes da Escola de Paris, ressalta a relevância analítica de 

dispositivos de terror e tecnologias de controle no entendimento das dinâmicas de segurança. Um 

dispositivo é, portanto o ponto de ligação de elementos heterogêneos, aparentemente dissociados. 

Caracterizam as dimensões discursivas da segurança, mas não se restringem a elas; os regulamentos, 
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soluções positivadas, decisões administrativas e rotinas weberianas de racionalização, também 

caracterizam  instâncias de entendimento desse movimento de  (in) securitização (BIGO, 2006). A partir 

dessa abordagem conceitual de dispositivos de controle, tecnologias de segurança em uma ‘sociedade 

de risco’, compreensões particulares de como o poder opera horizontalmente, vigilância das 

marginalidades em uma governamentalidade da normatização além das práticas discursiva; 

identificamos uma segunda influência teórica nas preocupações da Escola de Paris, o pensamento de 

Michel Foucault. 

 

Isto posto, o modelo analítico que orienta a pesquisa em seus passos futuros se consubstancia no 

esquema abaixo:  

 

Sub-área das RI :  segurança internacional e política internacional de saúde 

 

Tema:  saúde mental dos peacekeepers em suas atuações durante e pós operações de paz  

 

 

Pergunta de partida: 

De que modo as participações nas operações de paz de última geração tem impactado a saúde mental dos 

peacekeepers? 

 

Marco Teórico: Estudos críticos construtivistas de segurança e Sociologia Política Internacional (Escola de Paris) 

 

Hipóteses: 

1.  o testemunho de graves violações de forma contínua afeta negativamente a saúde mental dos operadores, 

causando quadros de stress pós traumático, depressão e síndrome do pânico 

2.  compromete a funcionalidade dos operadores, reduzindo sua capacidade de atuação eficaz e produzindo erros 

de julgamentos (nos atos antecipatórios de sua ação) 

Pano de fundo> apontar para o modelo de saúde mental preconizado pela ONU (que é ocidental e 

medicalizante) e para o despreparo da organização no treinamento e cuidado de seus operadores para ações 

em cenários de conflitos e genocídio)  
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