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AS IMPLICAÇÕES DAS “NOVAS” ABORDAGENS DA SEGURANÇA 

INTERNACIONAL NA POLÍTICA DE DEFESA BRASILEIRA, NO SEU 

DESENVOLVIMENTO E NA INTEGRAÇÃO REGIONAL. FRANZONI, Marcela. 

OLIVEIRA, Flávio Rocha de. (Orientador). 

  

RESUMO 

 

 Ao longo do século XX, o conceito de segurança, até então limitado a conter 

ameaças externas por vias militares, sofre um intenso processo de mudança. 

Atualmente, adquire conotações muito mais amplas do que a defesa do território, ou 

das estruturas institucionais do Estado (segurança estatal), e passa a englobar 

também, cada vez mais, a segurança que o Estado provê à sua população, enquanto 

esta lhe confere legitimidade. 

Desde o fim da Guerra Fria, os debates envolvendo a Segurança Internacional 

passaram a englobar diversas ameaças, antes não consideradas, como o terrorismo, o 

crime organizado, o meio ambiente e inclusive algumas conjunturas sociais. Na mesma 

década em que se viu a ampliação do conceito de Segurança fora lançadas também 

várias questões relacionadas à governança internacional e intervenções em Estados 

que passavam por graves abusos humanitários, o que representou um grande desafio 

para as Instituições multilaterais.  

 O Brasil se posiciona contra as intervenções militares como forma de solucionar 

conflitos humanitários. Ainda assim, acata as “novas” abordagens de Segurança 

inclusive como forma de legitimar um projeto de governo desde 2003, inclusive porque 

o baixo poder militar nacional é um impedimento para a entrada do país em muitos 

debates sobre Segurança. Com isso, investe na Integração Regional como forma de 

propagar valores comuns e de buscar uma liderança no campo da Segurança, 

buscando estabelecer Instituições próprias e voltadas para a cooperação perante as 

“novas” ameaças, as mais comuns no continente. 

 

INTRODUÇÃO 
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Esse trabalho busca expor o que vem sendo desenvolvido no último ano de 

Iniciação Científica com respeito à Segurança Internacional, Política de Defesa 

brasileira e o seu desenvolvimento. Nesse momento, como será exposto no decorrer 

do trabalho, busca-se apontar mais especificamente de que forma as “novas” temáticas 

da Segurança vem sendo incorporadas no debate brasileiro, levando-se em 

consideração suas interlocuções com o desenvolvimento nacional e regional. 

Como será visto no decorrer do trabalho, as “novas” ameaças surgiram em um 

contexto internacional bastante particular: no fim da Guerra Fria. Observa-se um 

deslocamento das discussões de segurança do campo militar para outras temáticas 

que deveriam favorecer em grande medida a ausência do bem-estar do indivíduo no 

que vinha sendo discutido. A década de 1990 marcou-se como uma tentativa da 

comunidade internacional de ampliar debates pró-cooperação, inclusive com maior 

participação de atores não tradicionais nas Relações Internacionais. É um momento de 

forte pressão dos países em desenvolvimento nos órgãos multilaterais, os quais 

buscam ganhar espaço e ter problemas relacionados ao desenvolvimento no seio das 

discussões.  

A passagem para o século XXI é marcada então por um forte questionamento da 

real capacidade das Organizações Internacionais de atingir demandas sociais, pela 

Rodada Doha (“Rodada do Desenvolvimento”) e pela mudança nos rumos políticos em 

grande parte da América Latina, antes fortemente pautada pelas políticas neoliberais. 

Discutir as “novas” ameaças é também uma forma de discutir o próprio 

desenvolvimento, ao passo que o individuo vem sendo crescentemente considerado 

nas discussões sobre segurança. E o que se mostrou em curso é uma consideração de 

grande parte dos países latino-americanos de que as Instituições regionais é o palco 

central para fazê-la e incentivar a cooperação e troca de informações.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 
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 O objetivo geral desse trabalho baseia-se na compreensão das “novas” 

temáticas da Segurança Internacional e as consequentes discussões que esse 

processo teve na Política de Defesa brasileira durante o governo Lula e o governo 

Dilma. Para com que isso seja efetuado, busca-se destacar de que forma as “novas” 

ameaças se inseriram ou não na estratégia de desenvolvimento nacional e na 

Integração Regional. 

  

 Objetivos Específicos: 

 

 Procura-se como objetivos específicos relacionados ao Brasil fazer uma 

evolução sintética da Política de Defesa do país desde 2003, suas estratégias de 

desenvolvimento e como a Política de Defesa brasileira se insere nos debates de 

Segurança na região latino-americana. Além disso, como objetivos específicos 

internacionais busca-se compreender as discussões de segurança desde 1990 e de 

que forma elas se inserem no contexto regional do Sul. 

 Se pudéssemos elaborar uma pergunta que sintetizasse estes objetivos, ela 

poderia ser: qual a visão e consequente atuação da Política de Defesa brasileira 

perante as “novas” abordagens na sua estratégia de desenvolvimento e integração 

regional? 

 

METODOLOGIA 

 

 A natureza dessa pesquisa é eminentemente teórica, na medida em que não 

busca resolver um problema específico. Como os objetivos demonstram, ela é 

explicativa porque procura identificar se e de que forma a Política de Defesa do Brasil 

aderiu as “novas” discussões de segurança na sua estratégia de desenvolvimento e 

nas Instituições latino-americanas. Com isso, traz uma abordagem dialética, buscando 

interpretar de forma dinâmica e totalizante a realidade. 

 Além disso, para que a pesquisa seja feita, serão analisados em profundidade 

os documentos oficiais lançados nos últimos doze anos, particularmente o Livro Branco 

de Defesa Nacional (2012). Serão utilizados também artigos científicos em publicações 
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de Relações Internacionais, de forma a conhecer opiniões e fatos que ainda não se 

encontram sistematizados em livros, visto a atualidade do tema desse trabalho. Por fim, 

prestar-se-á especial atenção nas notas e publicações do Ipea, Ministério da Defesa e 

Ministério das Relações Exteriores.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Desde 1648, com o Tratado de Vestefália, o Estado tem sido o ator central nas 

relações internacionais, tornando-se o principal responsável por prover segurança. Ela 

“[...] diz respeito a constituir algo que precisa ser assegurado: a nação, o Estado, o 

indivíduo, o grupo étnico, o meio ambiente ou o próprio planeta.” (Buzan; Hansen, 

2012: 37) Estes mesmos autores propõem ainda que “[...] a melhor maneira de 

proteger outros objetos de referência” (2012: 37) é assegurando o próprio Estado, o 

que nos leva ao conceito de “segurança estatal”. Contudo, a segurança do próprio 

Estado não é necessariamente a segurança da população, o que traz graves 

questionamentos ao termo “segurança nacional”.  

 Assim, não apenas em regimes autoritários, mas em alguns casos presentes até 

hoje no sistema internacional, o Estado responsável por prover segurança à população, 

torna-se seu principal agressor.  

 

“Em particular, a recorrente utilização da noção de segurança nacional 

como um princípio autoritário de justificação de práticas políticas, torna 

questionável a compatibilidade entre segurança nacional e uma 

concepção democrática de governo e de resolução de conflitos nas 

sociedades contemporâneas”. (Cepik, 2001: 1) 

 

Com o fim da Guerra Fria, casos em que os governos deixam de proteger suas 

populações ou agirem perante as mesmas com certos padrões considerados 

moralmente aceitáveis pela sociedade internacional, têm se tornado recorrentes. Com 

a incidência majoritária de guerras ocorrendo no interior dos Estados e não entre os 

mesmos, o governo torna-se muitas vezes o agressor, como já mencionado acima, ou 
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protege um dos grupos rivais que estão em conflito. Os conflitos vêm sendo causados 

por várias razões, entre elas, pela falta de identificação de certa nação com outras que 

vivem em um mesmo território geográfico ou também por que não se sentem 

protegidas pelas políticas públicas. 

 A forma com que o governo age perante certa situação de conflito, buscando a 

segurança nacional, pode gerar “[...] preocupações secundárias por suas implicações 

para a democracia e os direitos humanos.” (Cepik, 2001: 10) Assim, uma das formas 

de tentar “[...] resolver a ambigüidade moral do conceito de segurança nacional [...]” 

(Cepik, 2001: 5), a Organização das Nações Unidas, em 1994, propõe no Relatório de 

Desenvolvimento Humano, o conceito de “segurança humana”. 

 O conceito, de acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano de 1994, 

abrange várias fontes de ameaça à segurança humana: disparidades de oportunidades 

econômicas, migração internacional excessiva, degradação ambiental, produção de 

drogas e tráfico, terrorismo internacional e crescimento populacional não controlado. 

Dessa forma, centra-se nos direitos humanos e nas sociedades a partir de uma 

perspectiva global, o que pode justificar e legitimar intervenções externas, por parte da 

comunidade internacional, em países que estejam atravessando crise humanitária.  

 A partir da exposição das principais temáticas que serão abordadas neste 

trabalho, busca-se estabelecer uma linha de atuação e pensamento da Política de 

Defesa sobre a segurança internacional e suas mais diversas abordagens, 

estabelecendo como foco principal os últimos doze anos, os quais englobam a gestão 

do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.  

 Acredita-se que a própria visão que o Itamaraty vem apresentando sobre a 

segurança à comunidade internacional é prejudicada e influenciada por algumas 

pendências internas nesta área como por exemplo, pela baixa articulação entre defesa 

e diplomacia na dinâmica da política nacional. “[...] a fraca integração entre os dois 

campos se manifestou pela contribuição nula da defesa à atuação externa do Brasil e 

por uma orientação da defesa eminentemente voltada para dentro do país.” (Lima, 

2010) 

 Esta conduta foi exercida com base na própria região geográfica em que o Brasil 

insere-se, a América Latina que tradicionalmente é conhecida pela inexistência de 
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conflitos entre Estados, favorecendo a percepção de ausência de uma ameaça 

concreta. Esta idéia de “segurança” foi desenvolvida também a partir de uma aliança 

histórica com os Estados Unidos da América, a qual pode ser exemplificada pelo apoio, 

ainda que um tanto tardio, mas exercido militarmente e diplomaticamente, do Brasil aos 

estadunidenses na II Guerra Mundial e também durante a Guerra Fria. 

 A América Latina, “desde a década de 1960 é uma das principais zonas livres de 

armas de destruição em massa do planeta”. (AVILA, 2013: 55) Contudo, é por isso que 

na região as “novas” ameaças tem dimensão reforçada, visto que é a principal via de 

insegurança atual, como “as iniquidades socioeconômicas, a exclusão e os problemas 

de governabilidade democrática [...]”. (AVILA, 2013: 61) Invariavelmente, a resolução 

desses problemas históricos possui uma dimensão importante no que concerne ao 

processo de desenvolvimento social, o que implicaria a maior participação do Estado 

em regiões tradicionalmente ausentes à soberania nacional. 

 Muitas das ameaças, se não todas, apenas serão amenizadas ou solucionadas 

se houver maior cooperação e integração na área da Defesa entre os Estados do 

continente. Não há uma visão comum sobre Segurança para todo o hemisfério (Rudzit, 

2013: 135), o que dificulta estratégias integradas para solucionar problemas que apesar 

de surgirem dentro de fronteiras estatais estabelecidas, permeiam toda a realidade do 

continente, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. 

 Ainda assim, pode ser considerado um grande avanço a criação da União das 

Nações Sul-Americanas e o Conselho de Defesa Sul-Americano, ambos em 2008. Ele 

surge em um contexto de disputas territoriais no continente, mas pode ser um indicador 

de que a lógica de conflito marcada pela presença das “novas” ameaças se torne no 

futuro uma lógica pautada pela cooperação. (Rudzit, 2013: 137) 

 É importante destacar que mesmo que a segurança na América Latina seja 

pautada pelas “novas” abordagens e que, como foi visto, a solução militar pode não ser 

a melhor opção para resolvê-las, a Defesa vem recebendo maiores recursos no Brasil. 

Por esse motivo e por sua tentativa de se estabelecer como líder regional no 

continente, a presença e atuação brasileira na região geram intensas desconfianças 

nos outros Estados. Isso apenas se resolverá a partir do momento em que a 



7 
 

cooperação for sendo intensificada e vier acompanhada de maior transparência das 

estratégias nacionais dos países, principalmente o Brasil. 

 Hoje, mesmo com maiores recursos, sabe-se que o Brasil está muito aquém de 

defender sua população e suas riquezas caso haja algum conflito. Desde a década de 

1990, “a indústria bélica entrou em crise e os grandes projetos estratégicos também 

[...]”. (Cervo, 2008: 140) Com Collor, o Brasil adota uma visão “kantiana de segurança 

multilateralizada”, configurando o desmonte da segurança nacional e a adesão do país 

a todos os atos de desarmamento, incluindo o TNP, em 1998, já com Fernando 

Henrique Cardoso no governo. 

 Este abandono de projetos nacionais coincidiu com a década que a ONU mais 

realizou operações de manutenção da paz. Somente na década de 1990, podem ser 

citadas quatro marcantes para a política internacional: Ruanda, Kosovo, Bósnia e 

Somália. O fator comum a todas elas foi a intervenção da comunidade internacional em 

casos que os governos foram incapazes de solucionar conflitos internos. Na época, a 

diplomacia brasileira foi veementemente contra as mesmas, e ainda é, quando as 

resoluções da ONU envolvem intervenções de caráter militar. Ainda assim, a postura 

brasileira referente às operações de manutenção da paz vai ser modificada “[...] na 

Política de Defesa Nacional de 1996 e desde então reiterada em todos os documentos 

oficiais do Ministério da Defesa.” (Lima, 2010: 412)  

 Para a diplomacia brasileira, ainda analisada de forma inicial neste trabalho, “[...] 

estratégias puramente militares ou de segurança por si só não serão capazes de lidar 

de forma adequada com a vasta maioria das situações de conflito no mundo de hoje.” 

(Patriota, 2011) Neste sentido, desde a gestão de Lula “[...] a política externa 

reassumiu o viés revisionista soft, em particular no que diz respeito ao regime de não-

proliferação, e atuação pró-ativa nos planos bilateral, regional e multilateral.” (Lima, 

2010: 409)  

 Assim, o Brasil vem tentando:  

 

“[...] chamar atenção para os instrumentos diplomáticos para a 

promoção da paz, em um mundo onde freqüentemente testemunhamos 

uma tendência de pressa em direção a coerção, sanções e intervenções 

militares.” (Patriota, 2011, tradução minha) 
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 Dentro das ampliações do conceito de segurança, o Brasil desvincula-se da 

noção tradicional militarizada e coloca que:  

 

“A promoção do desenvolvimento socioeconômico e a criação de 

oportunidades políticas para permitir todos os países a preencherem seu 

potencial são elementos indispensáveis em qualquer agenda de 

diplomacia preventiva, em extensão a qualquer agenda para a paz.” 

(Patriota, 2011, tradução minha) 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Como já foi mencionado, essa pesquisa foi iniciada em julho de 2013 e em julho 

de 2014 foi renovada pela Instituição de fomento, o CNPQ. Com isso, os resultados 

ainda são preliminares devido à sua vigência total ser de dois anos. Ainda assim, já é 

possível fazer algumas afirmações no que se refere ao objeto pesquisado, ou seja, a 

presença ou não das discussões das “novas” ameaças na Política de Defesa do Brasil, 

no seu desenvolvimento e na Integração Regional. 

 Pode-se afirmar que o Brasil participou das “novas” discussões de segurança 

desde a década de 1990, sendo membro ativo das inúmeras tentativas de inserir a 

temática do desenvolvimento social no seio das Organizações Internacionais. Apesar 

dos maiores recursos destinados para a Defesa, desde 2003, discutir a Segurança em 

termos mais amplos foi fundamental para legitimar as políticas sociais implementadas 

no governo Lula. A Defesa seria fortalecida por sua dimensão industrial e de 

favorecimento à autonomia nacional, mas não é suficiente para eliminar ameaças à 

vida humana. 

 Além disso, o Brasil, em sua tentativa de se estabelecer como líder regional, foi 

bastante ativo no que concerne a criação de estruturas que favoreçam discussões 

pautadas por conceitos regionais, e não mais ligados diretamente aos Estados Unidos 

da América. A diplomacia brasileira buscou mediar conflitos no continente e a Política 

de Defesa trouxe maior transparência na sua estratégia com o Livro Branco de Defesa 

Nacional, lançado em 2012. Assim, a Unasul se tornaria o principal meio para se 
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solucionar controvérsias na região e para se investir no compartilhamento de 

informações e ajuda mútua no que concerne a ameaças de novos atores 

internacionais. 

 O fato dos países da América do Sul não terem abandonado os seus 

investimentos em Defesa tradicional mostra que a Segurança Clássica e as “novas” 

abordagens não são dimensões excludentes, mas complementares. Ainda assim, 

discussões mais profundas sobre o tema continuam esbarrando-se na falta de 

confiança entre os Estados latino-americanos e na presença próxima que muitos deles 

ainda mantem com os EUA. Pensar a Segurança regionalmente é dividir estratégias, 

compartilhar informações e identificar ameaças comuns, o que ainda não está 

plenamente desenvolvido na América Latina. 
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http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/discursos-artigos-entrevistas-e-outras-comunicacoes/ministro-estado-relacoes-exteriores/discurso-do-ministro-antonio-de-aguiar-patriota-no-debate-aberto-de-alto-nivel-do-conselho-de-seguranca-das-nacoes-unidas-sobre-a-interdependencia-entre-seguranca-e-desenvolvimento-nova-york-11-de-fevereiro-de-2011/?searchterm=debate%20aberto%20Patriota%20%20Haiti
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/discursos-artigos-entrevistas-e-outras-comunicacoes/ministro-estado-relacoes-exteriores/discurso-do-ministro-antonio-de-aguiar-patriota-no-debate-aberto-de-alto-nivel-do-conselho-de-seguranca-das-nacoes-unidas-sobre-a-interdependencia-entre-seguranca-e-desenvolvimento-nova-york-11-de-fevereiro-de-2011/?searchterm=debate%20aberto%20Patriota%20%20Haiti
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/
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