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UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA PARA MINIMIZAR OS 
EFEITOS DO ESTRESSE VIVENCIADO POR MILITARES EM MISSÃO DE PAZ 

 
Gislaine de Souza Tupinambá1 

 

RESUMO 
 
O Exército Brasileiro tem participado de inúmeras missões de paz por solicitação das Nações Unidas. 
A necessidade de acompanhamento psicológico pelas tropas brasileiras em missão de paz torna-se 
salutar diante desta realidade. Assim, foram analisadas no presente estudo possíveis técnicas de 
enfrentamento que o psicólogo militar poderá utilizar como recurso para auxiliar os militares no 
enfrentamento de situações estressoras vivenciadas durante sua atuação em missões de 
manutenção de paz, com o intuito de proporcionar aos mesmos uma melhor qualidade de vida e um 
melhor desempenho e dedicação às suas atividades operacionais no decorrer da missão. 
 
Palavras-chave: Estresse, sofrimento picológico, técnicas de enfrentamento. 

 
 
ABSTRACT 
 
The Brazilian Army has participated in numerous peace missions at the request of the United Nations. 
The need for psychological monitoring by Brazilian troops on a peace mission becomes salutary in the 
face of this reality. Thus, in the present study, possible coping techniques were studied that the 
military psychologist could use as a resource to assist the military in coping with stressful situations 
experienced during their performance in peacekeeping missions, in order to provide them with a better 
quality of life. life and a better performance and dedication to its operational activities during the 
mission. 
 
Key-words: Stress, psychological suffering, coping techniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Capitão QCO Psicologia da turma de 2010. Mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento 
pela UFPA em 2007. Especialista em Aplicações Complementares às Ciências Militares pela EsAEx 
em 2010. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As relações internacionais do Brasil têm como um de seus princípios a 

solução pacífica de conflitos, guiada pela Política de Defesa Nacional (Decreto no. 

5484 de 30 de junho de 2005). Um dos objetivos desta política é de contribuir para a 

manutenção da paz e da segurança internacionais. Normalmente, as Operações de 

Pacificação conduzidas no exterior, conforme preconiza o Manual de Operações de 

Paz (Portaria Normativa No 2.090/MD, de 12 de julho de 2013) são realizadas no 

contexto de Operações de Paz (Op Paz) e são empregadas quando a Organização 

das Nações Unidas (ONU), por intermédio do Conselho de Segurança, certifica-se 

de que facções antagônicas de um país ou região atingem um determinado estágio 

de agressão que possa colocar em risco a paz e a segurança. Assim sendo, o Brasil 

participa em missões de paz com o objetivo de gerenciar crise em países 

estrangeiros.  Ao todo, a participação brasileira é de aproximadamente 50 missões 

das Nações Unidas, tendo sido enviados cerca de 50 mil militares ao exterior. 

Atualmente, o Brasil mantém observadores militares e oficiais de Estado-Maior em 

missões no Chipre, na República Centro-Africana, no Saara Ocidental, na República 

Democrática do Congo, na Guiné Bissau, no Sudão e no Sudão do Sul. 

Detalhes e particularidades quanto às providências na preparação psicológica 

do militar podem otimizar sua adaptação ao ambiente operacional que irá atuar, 

assim como facilitar a vida de seus familiares que permanecem no país. 

A partir da observação de preparações, desenvolvimentos e desmobilizações 

de contingentes brasileiros na Missão das Nações Unidas para a estabilização do 

Haiti (MINUSTAH), Anjos e Lopes (2007) citado por Aliane (2013) constataram que 

um problema que afeta os militares é o estresse e sua relação com as inúmeras 

alterações físicas e emocionais no comportamento dos militares. 

As perturbações ocasionadas pela má adaptação ao estresse podem trazer 

consequências prejudiciais ao comportamento antes, durante e após o cumprimento 

das missões, tendo como possíveis causas a ansiedade resultante da seleção, a 

real constatação de sair do país, as ações a serem realizadas durante o 

cumprimento das missões e das especulações sobre o bem-estar da família. 

Dentro deste contexto, o problema estudado pôde ser sintetizado nas 

seguintes perguntas: Que estratégias pode o psicólogo militar se dispor para auxiliar 

os militares no enfrentamento de sofrimento psicológico derivado de situações 
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estressoras vividas em missões de manutenção de paz? Quais as possíveis fontes 

de estresse no contexto de uma missão de paz? 

Segundo Anjos e Lopes (2007) citado por Aliane (2013), em um primeiro 

momento, o militar selecionado para uma missão de paz irradia-se de orgulho tanto 

por estar representando o Brasil num cenário de dimensões globais quanto por 

poder empregar suas capacidades militares em prol da construção da paz em 

território estrangeiro. No entanto, essa fase de euforia tende a passar quando o 

militar é confrontado com a realidade vivenciada in loco, com as privações impostas 

pela missão e pelo distanciamento de seus familiares, quando suas expectativas 

iniciais não se concretizam da forma como esperado, o que pode culminar no 

surgimento de sofrimento psicológico por parte deste militar. 

Assim sendo, a atuação do psicólogo durante as missões de manutenção de 

paz sob a égide da ONU pode auxiliar tanto no atendimento clínico ao militar com o 

foco na redução de sofrimento psicológico experimentado pelo mesmo, além de 

promover estudos e investigações das condições vivenciadas pela tropa in loco, 

cabendo identificar os principais estressores dentro de um contexto de uma missão 

de paz; quanto para auxiliar na avaliação e aprimoramento do clima organizacional 

da tropa, corroborando para o sucesso das operações relacionado diretamente ao 

bem-estar físico e psicológico dos militares. 

O presente estudo foi limitado aos militares que participaram de missões de 

paz sob a égide da ONU, particularmente aos que compuseram o efetivo da 

MINUSTAH, devido a literatura brasileira produzida até os dias atuais sobre o tema 

ser focada principalmente neste efetivo. 

 

 

1.1  OBJETIVO 

 

A pesquisa justifica-se pela necessidade do aprimoramento constante e 

relevante da doutrina das Operações de paz conduzida pela Divisão de Missão de 

Paz do Comando de Operações Terrestres (COTER) no âmbito do Exército 

Brasileiro inserindo um capítulo dedicado à área psicossocial que aborde os 

aspectos psicoafetivos e sociais como suporte e apoio aos contingentes que 

representam o Brasil no exterior e aos familiares que permanecem em solo nacional. 

Assim, esta pesquisa teve por objetivo geral e idéia principal: 
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- descrever possíveis técnicas de enfrentamento que o psicólogo militar 

poderá utilizar como recurso para auxiliar os militares no enfrentamento de situações 

estressoras vivenciadas durante sua atuação em missões de manutenção de paz, 

com o intuito de proporcionar aos mesmos uma melhor qualidade de vida e um 

melhor desempenho e dedicação às suas atividades operacionais no decorrer da 

missão. 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral levantou-se objetivos específicos que foram conduzidos na consecução deste 

objetivo geral, os quais são transcritos abaixo: 

a. Identificar os possíveis fatores estressores gerados em missões de 

manutenção de paz; 

b. Descrever medidas que poderiam ser adotadas para minimizar alguns dos 

problemas gerados por estes fatores estressores; 

c. Descrever medidas que poderiam ser adotadas para dar suporte aos 

familiares de militares em missões de paz; 

Os principais resultados obtidos decorrem da necessidade de se aperfeiçoar o 

modelo brasileiro de acompanhamento psicológico de contingentes de força de paz 

e da existência de uma premente necessidade de aperfeiçoamento do processo que 

executa exclusivamente a fase de acompanhamento in loco complementando a bem 

estruturada desmobilização psicológica efetuada pela Centro de Estudos de Pessoal 

(CEP), a fim de permitir que este modelo seja mais eficiente e coerente com as 

condições atuais. 
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2. METODOLOGIA 

 

Quanto à natureza, o presente estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa 

do tipo aplicada, que teve por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos relacionados à minimização do 

sofrimento psicológico do militar oriundo de missões de paz. 

Quanto ao método de abordagem que esclareceu acerca dos procedimentos 

lógicos seguidos nesta investigação científica e que viabilizou a tomada de decisões 

sobre o alcance da investigação, das regras de explicação dos fatos e da validade 

de suas generalizações, o presente estudo enquadra-se no método indutivo. 

Quanto ao formato abordado, trata-se de estudo bibliográfico que, para sua 

consecução teve por método a leitura exploratória e seletiva do material de 

pesquisa, bem como sua revisão integrativa, contribuindo para o processo de 

síntese e análise dos resultados de vários estudos, de forma a consubstanciar um 

corpo de literatura atualizado e compreensível. 

Quanto ao objetivo geral, o presente estudo lidou com a pesquisa 

exploratória, pois visou proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas 

a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Foi utilizado com o intuito de descrever 

técnicas psicológicas cabíveis de serem utilizadas com o objetivo de minimizar o 

estresse de militares oriundos de missões paz.  

A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em literatura científica civil e 

militar utilizando-se como ferramentas principais o portal Scielo, Google Scholar, a 

página do Exército Brasileiro e de Organizações Militares a ele subordinadas 

(CCOPAB, CEPlForte Duque de Caxias, ECEME) que apontaram sobre possíveis 

contribuições da Ciência Psicológica para minimizar o sofrimento psicológico em 

militares em missões de paz, tendo como principais descritores de pesquisa a 

correlação entre estresse, técnicas psicológicas para redução de estresse, principais 

estresse em missão de paz, militar em missão de paz. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 A Psicologia vista como ciência do comportamento propõe que o 

comportamento pode ser entendido como uma relação organismo-ambiente, 

havendo dois tipos de transações nesta relação: a) conseqüências seletivas (que 

ocorrem após o comportamento e modificam a probabilidade futura de ocorrerem 

comportamentos equivalentes); b) contextos que estabelecem a ocasião para o 

comportamento ser afetado por suas conseqüências (e que portanto ocorreriam 

antes do comportamento e que igualmente afetariam a probabilidade desse 

comportamento). 

Partindo do exposto acima, o presente trabalho fez uso de conceitos oriundos 

da Análise do Comportamento com a intenção de compreender quais variáveis 

ambientais atuam sobre o comportamento do militar em missão de manutenção de 

paz; de que forma estas variáveis agem sobre o comportamento e quais mudanças 

podem ser introduzidas no ambiente operacional do militar para prevenir ou 

minimizar mudanças comportamentais prejudiciais à saúde do mesmo. 

Estudos revelam que há uma necessidade de se dar atenção aos estressores 

e às condições psicossociais inerentes às missões militares de paz, com o intuito de 

minimizar e/ou evitar o surgimento de quadros clínicos, envolvendo, principalmente, 

transtornos de ansiedade, depressão e abuso de álcool e de outras substâncias 

psicoativas com o objetivo de esquecer a dor e o trauma temporariamente (Monteiro 

da Silva, 2006; Pavanelli; 2008) 

Campise et al. (2009)  ressaltam que o estresse de combate é função da 

duração, intensidade e frequência dos sintomas comportamentais, tendo de 

examinar de perto o comportamento do indivíduo. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DE ESTRESSE 

 

Existem várias teorias do estresse que visam explicar a ontogênese dos 

sintomas que definem um quadro característico do distúrbio. De acordo com Lipp e 

Novaes (2000), o estresse é definido como a combinação de sensações físicas, 

mentais e emocionais que resultam de variados estímulos de preocupações, medos, 

ansiedades, pressões psicológicas e fadiga física e/ou mental, que irão exigir uma 

adaptação e/ou produção de tensão. Assim, o estresse é uma resposta do 
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organismo aos estímulos ambientais, resposta esta que ocorre de forma 

semelhante, seja qual for o estressor.     

De acordo com Alves e Baptista (2006) certo nível de estresse é normal para 

ajudar o indivíduo a enfrentar os desafios da vida, porém, níveis elevados de 

estresse causam inúmeras reações desagradáveis ao homem. O desequilíbrio 

ocorre quando a pessoa necessita responder a alguma demanda que ultrapassa sua 

capacidade adaptativa. Em outras palavras, o estresse em si não é um problema e 

sim uma solução, pois prepara o indivíduo para situações de fuga e esquiva de 

situações aversivas. No entanto, só quando se mostra excessivo, é que ele se 

transforma em um risco para o indivíduo 

Como salienta Morales (2009, p. 12-13), “eliminar totalmente o estresse não é 

possível nem desejável, pois sua ausência faria que o indivíduo não dispusesse de 

energia para enfrentar situações novas”. 

O estresse além de desencadear sintomas comportamentais no indivíduo, 

contribui também para a etiologia de diversas doenças de maior gravidade, tais 

como insônia, depressão, ansiedade e transtorno do estresse pós-traumático e 

alterações nos diversos sistemas, órgãos e tecidos do organismo – ataques 

cardíacos, acidente vascular cerebral, hipertensão e distúrbios do sistema 

imunológico Ele está presente na ontogênese dessas doenças, tanto como um fator 

contribuinte quanto como o desencadeador.  

Assim, é importante assinalar que o estresse não é a causa das doenças, 

mas a ação agravante ou desencadeadora da doença. A causa das doenças se 

encontra no ambiente em que o indivíduo se encontra. 

 

3.1.1 O mecanismo do estresse 

 

As reações ao estresse experimentadas pelos indivíduos podem progredir se 

mantidas por um tempo prolongado ou sentidas intensamente (a depender do nível 

de vulnerabilidade do sujeito e das habilidades em lidar com situações de estresse) 

para um desgaste geral do organismo (LIPP; MALAGRIS, 2001).  

 Deste modo, observa-se que a forma como o indivíduo vê o mundo ou como 

interpreta os acontecimentos interfere diretamente na maneira como poderá se 

comportar diante deles, dos comportamentos verbais encobertos que estarão 

envolvidos e dos sentimentos que serão experimentados.  
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O conjunto de estratégias de enfrentamento frente a estas ocasiões adquire 

uma função de relevância extrema, o que denota a necessidade de reajustamento, 

modificação e desenvolvimento destas estratégias.  

 Um indivíduo que apresenta interpretações tendenciosas, que não são 

adequadas às estimulações do ambiente, tende a estruturar autorregras rígidas e 

repertórios comportamentais limitados e inadequados, tendo maior probabilidade de 

experimentar os efeitos danosos do estresse. Está-se, neste momento, categorizado 

um problema para o sujeito, fruto de habilidades deficitárias para lidar com ocasiões 

de estresse. 

 

3.1.2 As fases do estresse 

 

As reações ao estresse podem ser classificadas em fases ou patamares de 

intensidade e qualidade, a depender do nível de desajustamento de pensamentos e 

crenças disfuncionais, que podem contribuir para a reinstalação (ou não) do 

equilíbrio interno do organismo (homeostase).  

É relevante dizer que esta classificação em etapas pode ser apropriada pelo 

padrão de reações comumente sucessivo e seqüencial, causado pela ação da 

adrenalina (produzida em momentos de necessidade de adaptação) no organismo 

dos indivíduos (LIPP; MALAGRIS, 2001). 

Segundo o modelo e descrição propostos por Lipp (2003), o estresse tem 

quatro fases: alerta, resistência, quase exaustão e exaustão. 

 

a) Fase de alerta 

 Neste estágio do desenvolvimento do estresse, o organismo se prepara para 

a reação de luta ou fuga, que é essencial para a preservação da vida. Os sintomas 

dessa fase dizem respeito ao preparo do corpo para a preservação da própria vida. 

As mudanças hormonais que resultam na fase de alerta contribuem para que 

haja aumento da motivação, entusiasmo e energia, o que pode, desde que não 

excessivo, gerar maior produtividade no ser humano.  

Existe, no entanto, sempre uma quebra da homeostase nesta fase, pois o 

esforço maior despendido não visa à manutenção da harmonia interior, mas, sim, ao 

enfraquecimento da situação desafiadora. 
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Segundo Lipp (2013), as principais dificuldades relatadas por pessoas que se 

encontravam em cada fase do estresse são: dificuldade em dormir muito acentuada 

devido à adrenalina; libido alta, muita energia, o sexo ajuda a relaxar; grande 

produtividade e criatividade no trabalho, a pessoa pode varar a noite sem 

dificuldade; o corpo fica tenso com músculos retesados, podendo aparecer a 

taquicardia, sudorese, falta de apetite, mandíbula tensa e respiração mais ofegante 

do que o normal e apresentar humor eufórico. 

 

b) Fase da resistência 

Este estágio inicia-se quando o organismo tenta uma adaptação, em virtude 

de sua tendência a procurar a homeostase interna, acarretando uma utilização 

grande de energia, o que pode gerar a sensação de desgaste generalizado sem 

causa aparente e dificuldades com a memória, dentre outras consequências.  

Quando o organismo consegue proceder a uma adaptação completa e resistir 

ao estressor adequadamente, o processo do estresse se interrompe sem sequelas. 

Segundo Lipp (2013), as principais dificuldades relatadas por pessoas que se 

encontravam em cada fase do estresse são: o sono é normalizado; a libido começa 

a baixar e o sexo não apresenta interesse; a produtividade e a criatividade no 

trabalho voltam ao usual, mas às vezes, o indivíduo não consegue ter novas idéias; 

este se sente cansado, mesmo tendo dormido bem, a memória começa a falhar, 

mesmo não estando com alguma doença, o organismo se sente “doente”. 

c) Fase de quase-exaustão 

 Esta fase é caracterizada pelo enfraquecimento da pessoa, que não mais está 

conseguindo se adaptar ou resistir ao fator estressor.  O processo de adoecimento 

se inicia e os órgãos que possuírem maior vulnerabilidade genética ou adquirida 

passam a mostrar sinais de deterioração. 

Segundo Lipp (2013), as principais dificuldades relatadas por pessoas que se 

encontravam em cada fase do estresse são: insônia; a libido quase desaparece (a 

energia para o sexo está sendo usada na luta contra o estresse e a pessoa perde o 

interesse; a produtividade e a criatividade no trabalho caem dramaticamente; o 

indivíduo se sente cansado e uma sensação de desgaste aparece, a memória é 

muito afetada e doenças começam a surgir, o indivíduo como um todo se sente mal 
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e a ansiedade passa a ser sentida quase que todo dia; e a vida começa a perder o 

brilho. 

 

d) Fase de exaustão 

 Neste estágio, há uma quebra total da resistência e alguns sintomas que 

aparecem são semelhantes aos da fase de alarme, embora sua magnitude seja 

muito maior.  

Podem ocorrer doenças graves, como enfarte, úlceras e psoríase, dentre 

outros. A depressão passa a fazer parte do quadro de sintomas do stress na “fase 

de quase-exaustão” e se prolonga na “fase de exaustão”.  

Segundo Lipp (2013), as principais dificuldades relatadas por pessoas que se 

encontravam em cada fase do estresse são: dorme pouco, acorda cedíssimo e não 

se sente revigorado pelo sono; a libido desaparece quase que completamente; o 

indivíduo não consegue mais trabalhar como normalmente; sente-se desgastado e 

cansado; a pessoa necessita de ajuda médica e psicológica para se recup 

recuperar, em casos mais graves, pode ocorrer a morte, ela não se socializa, 

fugindo dos amigos.  

 

 

3.1.3 Fatores causadores de estresse nas atividades de missão de paz 

 

Segundo Mendes (2013), as operações de manutenção da paz compartilham 

muitos fatores de estresse com a guerra, porém com um grau menor de risco de 

fogo inimigo, morte ou danos pessoais. No entanto, certos fatores de estresse 

podem ser mais problemáticos em missões humanitárias ou de manutenção da paz 

do que em missões de combate. Os fatores estressores preponderantes tendem a 

variar de missão a missão, conforme as circunstâncias e muitas das situações 

enfrentadas pelo militar em missão de paz envolvem geralmente ameaças ou perdas 

emocionais e físicas. Além disso, os militares em missão de paz são expostos 

rotineiramente a pequenos e grandes incidentes, o que pode acarretar um acúmulo 

do estresse. 

De acordo com a literatura pesquisada (Nascimento, 2007; Pavanelli, 2008; Rosa e 

Neves, 2009; Gil, Malagris e Monteiro da Silva (2012);) os seguintes fatores 

desencadeadores do estresse em missões de paz mostraram-se ser os mais 
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frequentes: a repetição da rotina diária, a convivência prolongada com pares, 

superiores e subordinados, a preocupação com problemas com familiares no Brasil, 

a saudade dos familiares e amigos, a baixa remuneração da missão no nível dos 

Cabos e Soldados e problemas ligados a liderança; estar vulnerável ou sujeito a 

incidentes e não poder reagir com poder de fogo; risco pessoal de ferimento e morte 

durante a missão/dificuldade do(s) superiores para tomar decisão cabível e 

adequada e ficar confinado/isolado na base; falta de informação sobre o que 

realmente estava acontecendo fora da base; falta de informações precisas sobre o 

que lhe cabia fazer; manter-se neutro em condições de provocação e outros eventos 

capazes de deflagrarem o choque cultural; a miséria da população local e contatos 

com restos mortais e cadáveres. 

 Ferreira (1996) relata que a falta de experiência com que o militar chega 

numa missão de paz pode afetar diretamente o seu nível de ansiedade; que a 

ociosidade se faz presente, surgem os primeiros casos de doentes e feridos, a 

atividade sexual é reprimida, o militar começa a se questionar sobre a decisão de 

estar participando da missão, questiona-se se esta possibilita a sua realização 

profissional, se o retorno financeiro é compensador e se o sacrifício próprio e da 

família possibilitarão um futuro melhor. 

Rosa e Neves (2009) realizaram uma coleta documental relativa às 

avaliações psicológicas realizadas nos oficiais e sargentos selecionados pelo EB 

para integrarem os 7º, 9º, 11º e 12º contingentes da missão no Timor Leste entre 

2002 e 2005, bem como do comportamento e do relacionamento interpessoal 

desses militares durante a missão.  

Na análise das mudanças comportamentais apresentadas por todos os 

militares avaliados, foram constatadas as seguintes mudanças: problemas de 

relacionamento com os pares, os superiores e os subordinados (28%), consumo de 

excessivo de álcool (28%), estresse por afastamento da família e amigos (20%), 

baixo rendimento no trabalho (12%) e isolamento do grupo de trabalho (12%).  

  Diante do acima exposto, chega-se à conclusão que a situação ímpar de se 

estar numa missão de paz gera no militar um conjunto de mudanças 

comportamentais decorrentes principalmente do estresse vivido nessas missões, 

que se não forem devidamente acompanhados por profissionais capacitados, pode 

resultar em sofrimento psicológico, acarretando dentre outras coisas, prejuízo no 
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cumprimento da missão e uma mudança comportamental durante o transcorrer e 

após a conclusão da missão. 

Faz-se necessário a presença in loco do profissional de psicologia no 

acompanhamento de militares em missão de paz, utilizando-se de seus 

conhecimentos técnicos, sobretudo para a redução do nível de estresse tendo como 

possíveis conseqüências uma diminuição do risco de se adquirirldiminuir uma 

desordem psíquica e uma melhora da qualidade de vida  do militar enquanto estiver 

em missão. 

Verifica-se assim, a necessidade dos militares entenderem porque se 

comportam da maneira que se comportam num processo de autoconhecimento, 

para auxiliá-los num melhor manejo do estresse.  

. 
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4  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A sessão seguinte tratou de possíveis estratégias que o profissional de 

Psicologia pode atuar no sentido de auxiliar na redução do estresse em militares em 

missão de paz com o objetivo de reduzir o sofrimento psicológico. 

 

4.1 SUGESTÕES PARA O ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DURANTE A 

MISSÃO 

 

 A Psicologia Militar Operacional situa-se dentro da Função de Combate 

Logística (Portaria nº 003-EME, de 2 de janeiro de 2014), tendo como princípio 

norteador executar suas atividades e tarefas em prol da higidez do combatente, 

preservando suas condições de aptidão psíquica. Deste modo, o profissional de 

psicologia deve, acima de tudo, orientar as técnicas que irá utilizar baseadas em 

princípios éticos com o propósito de salvaguardar os recursos humanos empregados 

em missão; dar respaldo, na medida do possível, aos seus familiares e preservar a 

imagem do Exército Brasileiro frente à opinião pública nacional e estrangeira. 

 Para que a utilização dessas técnicas obtenha os resultados esperados, o 

psicólogo deverá fazer uma observação criteriosa das características físicas do 

ambiente que permeiam as operações de paz com o objetivo de alcançar uma 

completa análise funcional do comportamento dos militares e de perceber quais 

variáveis independentes influenciam seus comportamentos, descobrindo o que se 

torna recompensador aos militares em missão. 

Esse conhecimento permitirá a utilização de estímulos discriminativos 

eficazes que aumentem a probabilidade da emissão de respostas mais adaptativas 

ao ambiente em questão, preparando os militares para atuarem em diferentes 

contextos de uma maneira mais eficiente, permitindo-os obter melhores condições 

de avaliar o contexto no qual estão inseridos, ocasionando, com esta avaliação, a 

redução do nível de estresse relacionado com o cumprimento da tarefa. 

Este conhecimento passado aos militares encontra amparo na atual definição 

de capacidade adotada pelo Exército Brasileiro em alinhamento com a PND e a 

END, qual seja: capacidade é a aptidão requerida a uma força ou organização 

militar, para que possa cumprir determinada missão ou tarefa, utilizando-se no 

presente estudo do fator determinante educação. 
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O psicólogo deverá basear seu trabalho nos seguintes pressupostos: a 

compreensão do controle e autocontrole é um efetivo moderador do estresse; a 

experiência de um trauma anterior aumenta a probabilidade de exposição a um novo 

evento traumático; uma preparação adequada reduz o nível de ansiedade; quanto 

melhor o treinamento e o grau de informação antes da ocorrência de um fato, maior 

será o grau de proteção do militar ante a diversidade de um estressor; há diversas 

formas efetivas para a redução dos estressores e se o militar negar ou reagir 

negativamente à existência de um estressor, isto não será uma estratégia eficaz de 

lidar com o estresse em longo prazo.   

Em um estudo realizado por Aliane (2013) com participantes do BRABAT 18, 

93% destes relataram que consideravam de suma importância a presença de um 

profissional da área de psicologia participando da missão. 

Diante do que foi exposto acima, seguem-se possíveis medidas adotadas 

pelo profissional de psicologia no controle do estresse em missões de paz com o 

objetivo de reduzir o sofrimento psicológico dos militares. 

Cabe salientar que estas medidas não são exaustivas em si, que novos 

estudos poderão ser conduzidos para complementá-las elou refutá-las, fazendo 

surgir protocolos a serem conduzidos por psicólogos direcionados especificamente 

ao público militar. 

4.1.1  Informação precisa e clara das atividades realizadas 

Informações precisas devem ser constantemente fornecidas aos militares e às 

suas famílias, para que ambos tenham expectativas apropriadas em relação à 

missão e fiquem psicologicamente preparados no decorrer da mesma. 

A preparação, a transmissão e a execução de ordens e planos da cadeia de  

comando devem possuir concepções claras e facilmente inteligíveis, a fim de reduzir 

possíveis equívocos na sua compreensão; assim os militares possuirão um completo 

entendimento dos mesmos.  

Além da transmissão verbal das ordens a serem executadas, outros estímulos 

verbais poderiam ser disponibilizados aos militares, como a fixação dessas ordens 

na forma escrita no Celotex da Companhia; duplicando os meios para o completo 

entendimento das mesmas, diminuindo ao máximo possíveis ruídos que dificultem a 

compreensão da mensagem transmitida. 

 

4.1.2  Viver como um grupo 
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Os militares devem ser incentivados a lidar com questões/problemas (a falta 

de privacidade, conflitos de personalidade, alienação) precocemente, de forma 

aberta e como um grupo unido. Para isso, o psicólogo deve incentivá-los a dizerem 

uns aos outros o que lhes incomoda e a acharem possíveis soluções a estes 

problemas.  

Caso os militares se sintam incomodados a falarem abertamente, uma 

possível alternativa seria colocar uma caixa de sugestões para que possam 

depositar o que lhes incomoda na convivência grupal, e depois em grupo, o 

psicólogo direcionaria uma discussão no sentido de se acharem alternativas para os 

problemas levantados. 

 

4.1.3  Incentivar a união da unidade. 

Unidades coesas, bem disciplinadas têm menos reações de estresse severo. 

Métodos para melhorar o trabalho em equipe e a eficácia da unidade também irão 

evitar reações de estresse.  

Os militares devem rotineiramente interrogar uns aos outros depois de uma 

operação e discutir o que viram, como se sentiram, que ações obtiveram êxito, e 

alternativas de melhoria, para que possam se sentir acolhidos uns pelos outros. 

 

4.1.4  Administrar contatos com os feridos, mortos e moribundos. 

Os militares que estão cuidando de pessoas gravemente doentes e feridos 

devem ter oportunidades de descansos regulares depois da ação e devem tentar 

isolar-se da tarefa em questão, sendo-lhes disponibilizadas condições para 

realização de atividades físicas, religiosas e outras facilidades cotidianas.  

As tarefas dessa atividade destinam-se a permitir que os militares se 

recuperem do desgaste físico, mental e emocional provocados por estas situações. 

4.1.5  Agenda de recreação 

De acordo com Alves e Baptista (2006), o exercício físico possui uma 

evidente ação antidepressiva, diferente para cada forma de atividade física 

(moderada ou intensa). Todos os tipos de atividades físicas, inclusive o anaeróbico 

são eficazes, e quanto maior a duração do programa e o número de sessões 

realizadas, melhores serão os resultados. Um dos benefícios psicológicos mais 

freqüentemente relatados do exercício físico é a redução do estado de ansiedade 

(após o exercício vigoroso, um efeito que pode perdurar por várias horas. O efeito da 
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redução da ansiedade é observado com os exercícios aeróbicos, mas não com os 

anaeróbicos. 

Deste modo, a agenda de recreação deve ser planejada em conjunto com o 

profissional de Educação Física, para que o conhecimento de ambas as áreas 

agregue valor para os militares.  

A busca do entretenimento por si só é uma atividade que permite o aumento 

da coesão da tropa, por elevar a resistência interna às adversidades da missão.  

 

4.1.6  Facilidade de se corresponder 

Estamos vivendo em meio à Era do Conhecimento, onde a realidade virtual 

faz-se presente no dia-a-dia das pessoas. Diante desta realidade, o psicólogo deve 

manter uma ligação constante com o profissional de Informática com o objetivo de 

verificar como pode ser incrementado ainda mais o serviço de internet, facilitado o 

acesso ao telefone e às notícias informativas da terra natal.  

 

4.1.7  Dinâmica de grupo 

Na dinâmica em grupo há a possibilidade do fornecimento de grande número 

de modelos; dos membros do grupo se apoiarem e se encorajarem mutuamente; do 

militar visualizar seus problemas numa perspectiva mais abrangente, deixando de se 

sentir o único com aquele problema; de se fornecer oportunidades reais para que os 

militares pratiquem e melhorem condutas sociais; e de fornecer ao psicólogo 

informações importantes sobre o comportamento dos militares quando da interação 

do grupo. 

A dinâmica poderá ser conduzida nível pelotão, com uma freqüência 

quinzenal para não prejudicar o andamento das atividades fins realizadas pelo 

mesmo. 

O psicólogo em conjunto com o Comandante da Companhia poderiam fazer 

um calendário onde as dinâmicas a serem realizadas se encaixassem com as 

atividades da Companhia. Uma vez que as ações em missão são dinâmicas e 

imprevistos podem acontecer a qualquer momento, este diálogo deveria acontecer 

ao longo da estadia na missão. 
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4.1.8  Apoio aos familiares 

    Para o militar em missão, a impossibilidade de auxílio imediato à família, 

caso necessário, é uma dura realidade, e ele se sentirá melhor psicologicamente se 

souber que sua família está recebendo a assistência necessária, bem como a família 

poderá contribuir para a permanência saudável do estado emocional do militar se for 

mantida informada sobre os acontecimentos da missão. 

Assim, equipes especializadas em assistência social ou militares dos próprios 

Batalhões que cederam seus efetivos devem prestar o apoio adequado aos 

familiares dos militares que permanecem no Brasil, utilizando-se de ciclos de 

palestras com datas pré-fixadas ou conforme a necessidade levantada. 

É importante que haja uma janela aberta de comunicação entre estas equipes 

e o psicólogo que se encontra na missão de paz, com o objetivo de dar maior 

respaldo tanto para os militares quanto para seus familiares. 

 

4.1.9 . Atuação no clima organizacional da tropa 

Como salientado por Nascimento (2007), um efetivo programa de controle de 

estresse requer a participação de todos os integrantes de uma missão de paz. Deve 

ser adotado pelo comandante do contingente, assessorado por comandantes 

diretamente subordinados, pelos integrantes do estado-maior, capelães, psicólogos, 

médicos e psiquiatras, além do pessoal da equipe de saúde. 

Assim, além de contribuir para o campo da saúde, o psicólogo também possui 

como tarefa atuar no clima organizacional da tropa, estando sempre em contato com 

os demais elementos de assessoramento do Comando, podendo atuar como equipe 

multidisciplinar, levantando sugestões e possíveis demandas para se realizar 

atividades que contribuam para manter elou elevar o clima motivacional da tropa, 

sendo um vetor preventivo para o surgimento elou agravamento do adoecimento da 

tropa. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Uma missão de paz é desenvolvida em ambiente estranho, às vezes hostil e 

em um país geralmente destruído pelos conflitos.  

A natureza da missão contribui sobremaneira para que militares em missão 

de paz sejam as maiores vítimas de estresse, uma vez que neste ambiente estranho 

há a prevalência de vários estressores em potencial, como a separação dos 

familiares; pouca informação das atividades realizadas; diferenças culturais e 

barreiras linguísticas; observação de atos de atrocidades; e dificuldades para obter a 

desmobilização emocional, levando muitos militares a apresentarem mudanças de 

comportamento, bem como a desenvolverem doenças mais graves como síndrome 

do pânico, transtornos obsessivo-compulsivos, entre outras doenças psicológicas, 

que debilitam o militar, infringindo-lhe um intenso sofrimento psíquico. 

Compreender a percepção de risco de estresse a que estão submetidos os 

militares permitirá atuar de forma preventiva no preparo destes profissionais, 

reduzindo-lhes possíveis vulnerabilidades, pois, dependendo do “grau” ou nível de 

percepção de risco, o profissional estará mais ou menos vulnerável a alterações 

orgânicas e emocionais.  

Essa maior ou menor vulnerabilidade pode comprometer a proteção e a 

manutenção da qualidade de vida e, consequentemente, influenciará na eficácia do 

desempenho dos militares no exercício de suas funções. 

Numa tentativa de buscar maiores dados para consubstanciar o presente 

estudo, não havia informações na página eletrônica do CEP sobre este apoio; nos 

arquivos de Doutrina na página eletrônica do Centro Conjunto de Operações de Paz 

(CCOPAB) no subitem “artigos de operações de paz” nenhuma referência aos 

efeitos danosos do estresse no comportamento dos militares em missão; muito 

menos no sítio eletrônico da Divisão de Missão de Paz (Div Mis Paz) do Comando 

de Operações Terrestres (COTER). 

Uma vez que a Div Mis Paz é o resultado de medidas e diretrizes emanadas 

do Comando do Exército que visam dotar o Exército Brasileiro de estruturas 

adequadas à participação eficiente em missões de paz, em função do longo histórico 

da Força Terrestre de participações bem sucedidas em missões desta natureza, 

seria de inigualável ajuda a criação de um Órgão que conduzisse e condensasse 

estudos na área de Psicologia voltados exclusivamente para a atividade militar, 
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objetivando descobrir quais os transtornos psíquicos que mais comumente afetam 

os militares em missão de paz, de que formas o adoecimento psíquico afeta o bem-

estar físico e psicológico do militar, que medidas preventivas e tratamentos se 

mostram mais eficientes, uma vez que o estresse parece ser um dos cernes de toda 

a problemática que envolve tanto a qualidade de vida do militar durante e após a 

missão, quanto o nível de desempenho de suas funções. 

   Como bem relatado por Anjos e Lopes (2007) um dos principais óbices 

enfrentados pelo EB, com relação à preparação, ao acompanhamento e à 

desmobilização dos seus contingentes para as operações em missão de paz, tem 

sido a reduzida quantidade de profissionais da área de Psicologia destacados para o 

cumprimento desses trabalhos, bem como a escassez de tempo destinado para o 

desenvolvimento destas atividades, seja no Brasil ou in loco na área de operações. 

Se dentre as missões da Div Mis Paz está contribuir para a pesquisa e o 

desenvolvimento da doutrina de emprego da Força Terrestre no tocante às 

Operações de Paz, o fator psicológico do militar, que antes de qualquer coisa é um 

ser que se comporta, que interage com seu meio e que por ele é influenciado; não 

deveria ser negligenciado e sim estudado a fundo.  

É inerente a toda atividade militar um certo nível de estresse. Por esta razão 

no âmbito do Exército, as atividades de combate ao estresse deveriam ser uma 

atividade natural, tanto nas suas missões operacionais, quanto em suas missões 

não operacionais, em tempo de guerra ou de paz.  

Diante deste panorama, faz-se necessário que se mantenha, quando tropas 

brasileiras forem empregadas em operações de paz tanto uma equipe de 

especialistas em psicologia acompanhando, in loco, os integrantes de uma Força de 

Paz, para poder avaliar e orientar o comportamento desses militares, prevenindo o 

surgimento de mudanças comportamentais com o emprego de técnicas, que tenham 

como princípio norteador a redução do estresse, que se mostra como o principal 

fator responsável pelo surgimento de alterações comportamentais nos militares, 

causando-lhes desde um mal humor passageiro até o desenvolvimento de 

complicações mais graves que podem repercutir no militar por períodos muito além 

que o da missão, afastando-o de suas atividades da caserna para fins de 

tratamento, corroborando para aumentar o gasto com saúde pela Diretoria de Saúde 

do Exército, gastos estes que poderiam ser minimizados ou inexistentes se 

houvesse um acompanhamento de perto pelo profissional de Psicologia. 



24 
 

Além deste acompanhamento in loco servir para melhorar a qualidade de vida 

dos militares, o preparo e o acompanhamento psicológico das tropas brasileiras em 

missão de Força de Paz são imprescindíveis para um eficiente desempenho 

funcional de seus integrantes. 

Outra medida preventiva a ser implantada seria a criação de uma equipe de 

especialistas em psicologia e assistência social destinada ao apoio regular e 

sistematizado aos familiares dos militares, com o objetivo de dar-lhes todo um 

respaldo psicológico e social durante a ausência do militar. 

Esta mesma equipe destinada ao apoio dos familiares poderia ser a 

responsável pelo acompanhamento do militar após o cumprimento da missão. 

 Como a literatura militar que trata das doenças originárias em missões de paz 

por parte dos militares brasileiros é recente e escassa, novos estudos poderiam ser 

realizados na tentativa de consubstanciar na elaboração do programa de controle do 

estresse, conferindo-lhe a oportunidade de um aperfeiçoamento flexível, amplo e 

contínuo. 

Com todas estas medidas, o Exército Brasileiro consubstanciaria as atuais 

demandas institucionais relativas à busca da melhoria da qualidade de vida, 

valorização e satisfação de seus recursos humanos, indispensáveis para que os 

mesmos sintam-se bem em fazer parte desta Instituição secular, estando sempre 

motivados para bem cumprir a sua missão. 
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