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Género, confl itos e segurança internacional:
agendas políticas e processos sociais
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Esta comunicação propõe uma análise sobre a dimensão de género nos discursos e práticas 

da segurança internacional, questionando, em particular, a emergência de um suposto novo 

‘regime de género’ nas missões internacionais de paz. Num primeiro momento procede-se 

a uma revisão do conjunto de políticas defi nidas ao nível de organizações internacion-

ais como a NATO ou a ONU relativamente ao envolvimento de mulheres como actores 

relevantes no plano da segurança internacional. De seguida, escrutina-se a forma como tais 

políticas têm vindo a concretizar-se, tanto no âmbito da participação de mulheres em forças 

militares como no da sua presença em operações de estabilização e manutenção de paz. 

Com base em informação proveniente de uma variedade de pesquisas empíricas conduzidas 

nas últimas décadas sobre o envolvimento de mulheres neste tipo de operações, contrapõe-

se essa dimensão normativa à das práticas e discursos que lhe vão correspondendo, sali-

entando tanto os elementos de novidade como um conjunto de contradições e paradoxos 

que poderão limitar o potencial transformador das agendas políticas em análise.
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