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Ameaça Terrorista em grandes eventos: realidade brasileira 

Rodrigo Pereira Pinto1 

RESUMO 

 

Grandes eventos são ocasiões em que multidões são concentradas em torno de uma 

atividade de projeção regional ou global. A atenção que a mídia dedica a esse tipo de 

atividade serve como chamariz para a ocorrência de atentados que visam à difusão das 

causas que movem os grupos terroristas em escala mundial. 

Nos últimos anos o Brasil sediou uma série de atividades que se caracterizaram 

como “grandes eventos”, permanecendo exposto às ações de grupos extremistas que 

poderiam desencadear atentados terroristas em território nacional brasileiro. 

Este estudo busca mostrar a relação íntima entre os grandes eventos e os atentados 

terroristas, apresentando as características brasileiras na prevenção, no combate e no 

suporte legal que impediram a ocorrência de atentados nas diversas atividades 

desenvolvidas no país na última década. 

 

Palavras-chave: terrorismo; grandes eventos; inteligência; realidade brasileira.  
 

 

1. Introdução 

O Brasil recebeu recentemente alguns dos mais importantes eventos esportivos, 

políticos, religiosos e sociais do mundo. Em todos eles, desde as fases de planejamento 

operacional das forças de segurança, até o encerramento das atividades, houve uma 

preocupação comum: ameaças e atentados terroristas. 

Embora as ações terroristas não sejam eventos modernos, sua constância e 

importância se intensificaram desde meados do século XX, principalmente devido ao 

alcance midiático que puderam receber a partir da evolução e expansão do alcance dos 

meios de comunicação. Mais do que isso, a dificuldade em prevenir atentados terroristas 

aliados ao elevado risco de ações terroristas em grandes eventos, fazem com que esse 

assunto seja extremamente pertinente na atualidade. Configura, assim, um desafio 

complexo para a realização de grandes eventos no Brasil. 

Atentados terroristas ocorrem para divulgar as pautas dos grupos terroristas, sendo 

um meio para que estes possam alcançar seus objetivos estratégicos, muitas vezes no 

campo político ou religioso. A principal arma do terrorista é o medo, que é produzido 

pela difusão indiscriminada da violência.  

                                                           
1 Major de Infantaria do Exército Brasileiro – Mestre em Operações Militares 

Aluno do Curso de Altos Estudos Militares (ECEME) 

rodipinto@hotmail.com 
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A era moderna trouxe consigo duas características fundamentais para a propagação 

das ações terroristas: informação em tempo real e circulação de pessoas em escala global. 

Estas características, inclusive, são marcantes em grandes eventos e, por isso, 

representaram um risco aos grandes eventos no Brasil. Isolados ou em conjunto, estes 

dois fatores, são catalisadores do terrorismo internacional e uma ameaça constante para 

grandes eventos. 

Assim, como parte das ações antiterrorismo, o Congresso Nacional decretou e a 

Presidente da República sancionou em 2016 uma Lei2 que regulamenta e tipifica o crime 

de terrorismo, dando fim a uma instabilidade jurídica que comprometia as atividades de 

prevenção e combate às organizações terroristas no Brasil. 

Desta forma, este trabalho pretende responder aos seguintes questionamentos: Qual 

a relação entre grandes eventos e atentados terroristas? Como a realidade brasileira 

interferiu nas ações de combate ao terrorismo nos grandes eventos dos últimos dez anos? 

Para tanto, serão apresentados alguns conceitos fundamentais para que seja possível 

responder as perguntas-problema desse trabalho. Dessa feita, serão abordados conceitos 

como grandes eventos, terrorismo, antiterror e contraterror.  

Além disso, este trabalho utilizará o recorte temporal de dez anos, iniciando sua 

análise com os Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro em 2007 e terminando com o fim 

dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, de 2016. Este recorte temporal tem por objetivo 

manter os eventos e as ações estudadas dentro de uma mesma realidade social, política, 

econômica e tecnológica.  

Uma dificuldade e um limitador do alcance desse trabalho residem na segurança da 

informação que envolve a divulgação da doutrina contraterrorista no Brasil. Existem 

documentos que são de caráter ostensivo, de conhecimento e acesso público. Esses 

documentos podem ser estudados e transcritos em um trabalho em contexto científico. 

Por outro lado, existem documentos que são de caráter reservado, cujo acesso é restrito, 

o que impede sua reprodução, mesmo que em partes, em um artigo científico. 

Por fim, este trabalho deverá concluir sobre a maneira como o Brasil lidou com a 

segurança dos grandes eventos e impediu que ocorressem atentados terroristas em 

                                                           
2 LEI Nº 13.260, de 16 de março de 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2016/Lei/L13260.htm 
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território nacional nos últimos dez anos, analisando criticamente a forma de planejar as 

ações de combate ao terrorismo durante os grandes eventos brasileiros. 

2. Grandes eventos no Brasil 

Nos últimos dez anos o Brasil foi palco e sede de uma série de atividades de alcance 

mundial que necessitaram de coordenação para que fossem realizados com segurança. 

Essas atividades são conhecidas no Brasil e no mundo como grandes eventos. Recebem 

essa denominação por terem como característica serem “eventos temporários de uma 

dimensão e amplitude consideráveis que duram de 2-3 dias até 2-3 semanas [...]” 

(Stadium, 2016). A definição apresentada por esta instituição europeia demonstra duas 

condições primordiais dos grandes eventos: sua amplitude temporal e sua magnitude. 

No Brasil, uma definição dos grandes eventos em perspectiva nacional foi 

apresentada por Marques:  

Os grandes eventos nacionais ou internacionais são reuniões de governantes 

ou de seus representantes para tratar de assuntos políticos, religiosos, 

desportivos ou foro de interesse geral, assim como de delegações desportivas 

para competições internacionais de grande envergadura no Brasil. (Marques, 

2014) 

Tendo em vista essas definições, pode-se concluir que muitas atividades ocorridas 

no Brasil poderiam ser consideradas ‘grandes eventos’. De forma geral, até o carnaval 

brasileiro poderia ser considerado um grande evento, entretanto, o conceito proposto por 

Marques evidencia uma característica que se torna fundamental no interesse terrorista por 

grandes eventos: a reunião de governantes ou a presença de delegações internacionais.   

Outra característica que associa os dois temas – terrorismo e grandes eventos - é a 

repercussão na mídia local, nacional e mundial das atividades ocorridas no evento. A 

grande atenção que a mídia dedica na cobertura desses eventos serve como atrativo para 

ações terroristas. 

Nesse contexto, embora o Brasil não desempenhe papel no cenário internacional 

que o coloque como inimigo de organizações terroristas e alvo de atentados, os grandes 

eventos podem ser escolhidos para ações terroristas. Desta forma o país se tornaria palco 

de um atentado terrorista. Isso significa dizer que o alvo seria o evento, e o Brasil seria o 

local - o palco - desse atentado. 

Assim, Zawadzki et al (2015) afirmam que “embora o Brasil não seja um alvo 

específico que esteja nas listas das organizações terroristas, muitos que estarão aqui, 

nestes grandes eventos, o são”. Mais do que isso, qualquer país do Mundo pode vir a ser 
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palco de um atentado terrorista, particularmente se participarem, ou se forem sede (como 

o Brasil) de um evento internacional de grande magnitude e repercussão (Pinheiro, 2012) 

Em tal contexto, dois fatores realçam a possibilidade de o Brasil vir a ser palco 

de ações terroristas em primeiro lugar, a grande presença de instalações e de 

pessoas ligadas a alvos tradicionais do terrorismo, como representações 

diplomáticas, consulares e de organismos internacionais, empresas, escritórios 

de representação comercial, templos, associações de representação de classe e 

comunitárias etc em segundo, a visibilidade, objetivo implícito de atos 

terroristas, que o ineditismo de um atentado no Brasil poderia propiciar. 

(MARQUES, 2014) 

Sobre o conceito de grandes eventos, pode-se afirmar que, desde os atos 

preparatórios dos XV Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro (em 2007), até o fim dos 

XVI Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro (em 2016) foram realizados 09 atividades no 

Brasil que podem ser consideradas grandes eventos. 

No ano de 2007 a cidade do Rio de Janeiro recebeu a 15ª edição dos Jogos Pan-

americanos e a 3ª Edição dos Jogos Parapan-americanos. Passados alguns anos, em 2011, 

o Rio de Janeiro recebeu mais um grande evento esportivo, os 5º Jogos Mundiais Militares 

do CISM. 

Após receber três eventos esportivos em sequência, a cidade do Rio de Janeiro 

sediou em 2012 a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+20) e, em 2013, a XXVIII Jornada Mundial da Juventude. 

Sediando mais um evento esportivo, o Brasil recebeu a Copa das Confederações da 

FIFA Brasil 2013, realizada nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, 

Brasília, Recife e Fortaleza. 

Já em 2014, o país recebeu a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. Este evento foi o 

que teve maior capilaridade pelo Brasil, realizando jogos nas cidades de Manaus, Cuiabá, 

Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Curitiba e Porto Alegre. No que tange aos procedimentos de prevenção e combate ao 

terrorismo, este foi o grande evento que apresentou os maiores desafios à segurança e 

defesa. O grande número de cidades-sede espalhadas simultaneamente em todas as 

regiões do Brasil fez com que houvesse maior vulnerabilidade devido à descentralização 

dos meios e do pessoal disponível para as atividades de prevenção e combate ao 

terrorismo. 

Finalmente, a cidade do Rio de Janeiro recebeu em 2016 a 31ª edição das 

Olimpíadas e a 16ª edição das Paralimpíadas, encerrando um ciclo de quase dez anos de 
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atividades de grande vulto e de grande risco para atividades terroristas em território 

brasileiro. 

 

3. Terrorismo 

Ações terroristas não são novidade na história dos conflitos ou das ameaças. O 

terrorismo é “um fenômeno antigo com a finalidade de implantar o medo entre rivais por 

meio do uso indiscriminado da violência” (Bastos, 2013, 07). Mais do que isso, “qualquer 

lugar pode ser alvo de uma ação terrorista, desde que possa causar muitos mortos e 

espalhar o terror, além de proporcionar divulgação para todo mundo” (Bottino 2013).  

A divulgação e a repercussão dos atentados terroristas acabam sendo indicadores 

mais significativos para as organizações terroristas do que o número de mortos em si. A 

disseminação do terror e do medo são tão mais eficientes quanto melhores forem as 

repercussões da ação perpetrada. Assim, “a tecnologia moderna de transmissão por 

satélite, a internet e a presença da televisão em praticamente todas as camadas da 

sociedade no mundo contribuíram para aumentar o potencial de publicidade do 

terrorismo” (SIMIONI, 2012). 

O terrorismo internacional utiliza os grandes eventos para executar suas ações em 

função de constituírem grande aglomerado de pessoas, com grande cobertura da mídia e 

com participação de diversos países (Bottino,2013). 

Tamanha é a diversificação das ações, procedimentos e intenções com que as ações 

terroristas são desencadeadas que se torna uma difícil tarefa definir ‘terrorismo’. Cada 

país, entidade e autor encontra uma forma de caracterizar as ações terroristas, entretanto, 

“diversas foram as tentativas de definição e não há, ainda um entendimento comum sobre 

ela” (Rezende e Schwether, 2015). O fato é que todas, ou quase todas as definições, são 

corretas e aplicáveis à realidade brasileira para a segurança em grandes eventos. 

Para atingir os objetivos desse trabalho, entretanto, algumas premissas devem ser 

abordadas, como os acórdãos legais que descrevem o ato terrorista ou que o classificam 

como desprezíveis e criminosos. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, por exemplo, afiança que o país 

deve reger suas relações internacionais pelo “repúdio ao terrorismo” (Brasil 2012, 11). 

Esse dispositivo constitucional brasileiro é fundamental para a construção de políticas e 

práticas que deixam o país com um posicionamento claro no cenário internacional. 

Seguindo o alinhamento constitucional, a Política Nacional de Defesa salienta que 
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O Brasil considera que o terrorismo internacional constitui risco à paz e à 

segurança mundiais. Condena enfaticamente suas ações e implementa as 

resoluções pertinentes da Organização das Nações Unidas (ONU), 

reconhecendo a necessidade de que as nações trabalhem em conjunto no 

sentido de prevenir e combater as ameaças terroristas. (Brasil 2012 a, 06) 

Com base no posicionamento institucional brasileiro quanto ao terrorismo, é 

possível buscar outros conceitos vigentes sobre o tema. Os Estados Unidos da América, 

por exemplo, que permaneceram na vanguarda do combate ao terrorismo nos últimos dez 

anos, adotam singular visão sobre as ações terroristas, assim descritas por seu 

Departamento de Defesa: 

[...] o calculado uso da violência ou da ameaça de sua utilização para inculcar 

medo, com a intenção de coagir ou intimidar governos ou sociedades, a fim de 

conseguir objetivos, geralmente políticos, religiosos ou ideológicos. 

(Whittaker 2005, 18). 

Seguindo nas definições advindas do ramo da defesa, as Forças Armadas Brasileiras 

definem terrorismo de forma autônoma, adotando o conceito de que o terrorismo é uma 

“forma de ação que consiste no emprego da violência física ou psicológica, de forma 

premeditada, por indivíduos ou grupos adversos, apoiados ou não por Estados”. Para as 

forças brasileiras, o intuito dessas ações é coagir autoridades governamentais ou mesmo 

uma população inteira, de maneira a forçar determinado comportamento. O terrorismo é, 

assim, “motivado e organizado por razões políticas, ideológicas, econômicas, ambientais, 

religiosas ou psicossociais”. (Brasil 2007, 253) 

E ainda: 

O terrorismo pode ser considerado como um conjunto de atitudes e atos 

extremos de violência perpetrados por indivíduos ou um grupo de pessoas, de 

modo a incutir medo, terror, e assim obter efeitos psicológicos, com o objetivo 

de influenciar governos e populações, visando a atingir objetivos políticos, 

ideológicos ou religiosos. Essas entidades (os grupos terroristas) podem contar 

com o apoio de governos e de facções ideológicas e/ou religiosas (Brasil 2007, 

253). 

Face aos conceitos de Brasil e Estados Unidos da América e analisando, sob o 

enfoque diversas definições sobre o tema, conclui-se que o terrorismo é uma forma 

violenta de coação que visa atingir objetivos dos mais variados. O repúdio constitucional 

brasileiro ao terrorismo pode ter origem na forma violenta como o terrorista busca impor 

sua vontade para atingir fins políticos e religiosos, o que vai de encontro aos princípios 

pacíficos da nação e na liberdade religiosa assegurada no país. 
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A despeito das indefinições e incertezas conceituais acerca do terrorismo, o que 

transcende o tema é que cada vez mais se difundem suas ações pelo mundo. Foi nesse 

sentido que Simioni (2012) afirmou que o terrorismo surgia no início desse século XXI 

como um dos mais impactantes fenômenos políticos desestabilizadores da paz mundial. 

Os grupos terroristas atingem seus objetivos políticos por intermédio de ações em 

grandes eventos pela exposição que conseguem na mídia que cobre a atividade. A 

informação e a notícia acabam servindo de propaganda e ecoando as intenções e 

reclamações dos grupos terroristas.  

As ações que visam ao combate ao terrorismo são classicamente divididas em dois 

tipos: ações antiterroristas e ações contraterroristas. Essas ações são assim delimitadas 

pelo General Álvaro Pinheiro: 

O Antiterrorismo é a atividade que engloba as medidas defensivas de caráter 

preventivo, a fim de minimizar as vulnerabilidades dos indivíduos e das 

propriedades aos atentados terroristas. O Contraterrorismo é a atividade que 

engloba as medidas ofensivas de caráter repressivo, a fim de impedir, 

dissuadir, antecipar e responder aos atentados terroristas. (Pinheiro 2012, 12. 

Grifo nosso) 

Consoante com a Doutrina Militar Terrestre brasileira, as ações antiterroristas são 

aquelas desenvolvidas na prevenção e na proteção às ações terroristas, caracterizado pela 

presença ostensiva e com caráter eminentemente investigativo e policial. Nesse aspecto, 

são desenvolvidas ações de inteligência com o intuito de antecipar ações e identificar 

militantes. As ações antiterror visam, também, coibir a ação dos grupos terroristas e 

desmantelar redes de apoio aos atos de terror. 

Por outro lado, as ações contraterror são de execução direta, desencadeadas de 

forma repressiva e retaliatória, para interromper ou reagir a uma ação terrorista em 

andamento. Nesse caso, são ações com caráter militar e policial com o uso da força e 

aplicação de táticas especiais. As ações antiterroristas são evidentemente violentas e 

normalmente resultam em morte de forças policiais e terroristas. 

Independente da divisão conceitual e doutrinária, ações antiterror e contraterror são 

desencadeadas de forma conjunta e integrada. Desde as fases preliminares, com a 

obtenção de informações e dados de inteligência, até o desencadeamento de operações 

militares no combate efetivo às ações terroristas, todos os órgãos de segurança e defesa 

interagem de forma a maximizar o resultado das operações e minimizar o risco de ações 

terroristas. 
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Existe um consenso entre as forças que atuam contra o terrorismo de que as ações 

que combatem e previnem o terrorismo devem ser levadas a cabo por todas as agências 

de apoio de inteligência, anti e contraterrorismo e de administração de consequências.  

Administração de Consequências: constitui-se em uma série de ações de 

resposta, visando a restaurar a capacitação antiterrorista. Inclui a preparação 

para minimizar as consequências de um atentado, inclusive com emprego de 

agentes QBRN. Consiste, ainda, na emissão de alertas e diretrizes à população, 

planejamento do atendimento a catástrofes, saúde pública, vigilância sanitária 

e outras medidas preparatórias. (Brasil, 2013, 4-6) 

As agências de inteligência devem conduzir as ações nos níveis estratégico, 

operacional e tático, de maneira a enfrentar o máximo de possibilidades dos agentes 

terroristas. A antecipação aos riscos e aos atentados constitui o mote das operações de 

inteligência. 

Sem um Sistema de Inteligência eficiente e eficaz, nenhuma das demais 

atividades da prevenção e combate ao terrorismo (Anti e Contraterrorismo, e a 

Administração de Consequências) cumprirá o seu papel. (Pinheiro, 2012, 07) 

A necessidade de interoperabilidade e de realizar operações policiais e militares de 

forma integrada faz com que seja necessário criar órgãos e instituições capazes de 

coordenar as ações de combate ao terrorismo. 

Tendo como finalidade específica a atividade do Apoio de Inteligência, num 

ambiente de prevenção e combate ao terrorismo, um grande número de países 

(tais como EUA, Alemanha, Reino Unido, Rússia, França, Austria, Polônia, 

Indonésia, Eslovaquia, dentre outros) estabeleceu um Centro Nacional de 

Combate ao Terrorismo. Nos EUA, este Centro é identificado como National 

Couterterrorism Center (NCTC), diretamente subordinado ao Director of 

National Intelligence (DNI); Na Espanha, Centro Nacional de Coordinacion 

Antiterrorista; no Reino Unido, Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC); e na 

Rússia, Comitê Antiterrorista da Federação Russa. (Pinheiro, 2012, 08) 

O terrorismo internacional moderno tem se caracterizado pela ação de ‘lobos 

solitários’ em ações violentas realizadas individualmente ou em grupos, ao invés da ação 

direta de Estados (Rezende e Schwether, 2015). Em essência, o maior risco que esses 

terroristas solitários levam aos grandes eventos é a exposição da população (ou o simples 

risco à exposição) a agentes químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares (QBRN). 

Acredita-se que os incidentes QBRN associados às ações terroristas seriam 

caracterizados como os “piores cenários”, contra os quais haveria pequenas 

chances de defesa e cujas consequências seriam difíceis de gerenciar. 

(Marques, 2014, 53) 
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A exploração de agentes QBRN por terroristas poderia causar não só o pânico 

imediato, mas também repercutir em longo período de tempo pelas consequências 

causadas à saúde da população afetada. Entende-se por ameaça QBRN aquela que advém 

da intenção de terrorista de empregar Armas de Destruição em Massa (ADM) que 

disseminem agentes QBRN. (Brasil, 2016 a) 

Nesse contexto, cabe salientar a definição do Exército Brasileiro de Arma de 

Destruição em Massa é uma “arma dotada de um elevado potencial de destruição e que pode ser 

empregada contra um grande número de pessoas, infraestruturas ou recursos de qualquer espécie” (Brasil, 

2016a, 2-1), sendo os agentes químicos são aqueles que podem causar morte ou dano por 

sua capacidade tóxica, sendo destinados “a causar baixas, ferimentos graves ou 

incapacitar, principalmente, por meio de efeitos psicológicos” (Brasil, 2016a, 2-4). 

Os agentes biológicos, por sua vez, são todos os organismos que podem vir a causar 

doenças em pessoas, vegetais e animais, alastrando uma doença em determinada 

população. Assim, considera-se agente biológico “qualquer organismo, ou substância 

tóxica derivada de um organismo, que configure uma ameaça à saúde humana ou animal” 

(Brasil, 2016a, 2-3).  

A efetividade de agentes biológicos em atentados terroristas se deve ao fato de que 

são de fácil obtenção, e de que basta uma pequena dose (de Antraz ou Varíola, por 

exemplo) para produzir efeitos em extensas áreas ou em grandes populações. 

Já os agentes radiológicos são as partículas radioativas que produzam íons que 

causem danos à saúde, ferimentos ou destruições. Os efeitos fisiológicos são causados 

pela ação ionizante de nêutrons, partículas alfa, beta e radiação gama (Brasil, 2016a, 2-

9). A explosão simples de uma câmara de Césio-137 presente em um aparelho de Raios-

x, por exemplo, constitui uma ‘bomba suja’, e é uma das principais possibilidades de 

atentados de grupos terroristas. 

Por fim, os agentes nucleares são os provenientes da detonação de uma arma nuclear 

(normalmente carregada com Urânio-235 e Plutônio-239) e são nocivos à saúde de 

pessoas e de animais, além de instalações e equipamentos eletrônicos de qualquer espécie. 

Os agentes nucleares podem causar danos imediatos e/ou prolongados, de acordo com a 

natureza e características da detonação nuclear. (Brasil, 2016a, 2-10).  

A grande tecnologia necessária para a confecção de uma arma nuclear é um entrave 

à utilização de armas deste tipo por grupos terroristas. Aliado a isso, existe um grande 
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controle internacional de armas nucleares, o que faz com que os agentes nucleares 

constituam a menor das ameaças para ataques terroristas QBRN. 

Assim, o complexo ambiente em que se desenvolvem as ações que visam prever e 

impedir as ações terroristas, em especial durante grandes eventos, constitui um desafio às 

forças brasileiras, impondo um nível de prontidão e de responsabilidade que acarretam a 

preparação constante das Forças Armadas, de Segurança Pública e de Inteligência. 

 

4. Realidade Brasileira 

Por razões políticas internas e por motivações históricas, o Brasil só veio a 

normatizar e criminalizar as ações terroristas em 2016, às vésperas das Olimpíadas do 

Rio de Janeiro. Esta ação tardia permitiu que existisse um vácuo na legislação que 

repercutiu na preparação e operacionalização da segurança dos grandes eventos que 

ocorreram antes de 2016. 

A Lei N˚13.260, de 16 de março de 2016 descreve que “o terrorismo consiste na 

prática por um ou mais indivíduos” de atos capitulados na lei, “por razões de xenofobia, 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião” (Brasil, 2016). 

O ordenamento jurídico brasileiro já conta com instrumentos que criminalizam a 

violência motivada por razões de xenofobia e discriminação. O que a Lei N˚13.260 propôs 

de diferente foi a motivação da violência ou da agressão perpetrada. A partir da Lei 

antiterror foi possível relacionar a xenofobia e a discriminação, por exemplo, a atos 

“cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo 

pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública” (Brasil, 2016). 

Capitulados na lei, consideram-se no Brasil que 

§ 1o  São atos de terrorismo: 

I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo 

explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares 

ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa; 

IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a 

pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, 

ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de 

portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de 

saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde 

funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão 

de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e 

processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de 

atendimento; 
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V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa (Brasil, 2016) 

Assim, muitas das atribuições decorrentes de normatização só foram possíveis por 

meio de acordos entre os órgãos de segurança, inteligência e as Forças Armadas. As 

implicações sobre a definição das responsabilidades provoca um hiato entre os 

planejamentos e a execução das operações, além de requerer maior coordenação e 

controle das atividades ligadas ao terrorismo. Nesse contexto, afirma Napoleoni que “o 

Estado moderno precisa decidir se deve considerar atos de terrorismo uma ameaça à 

segurança nacional ou à lei e à ordem”. Afinal, é dever do Estado “proteger seus cidadãos 

de inimigos externos e criminosos internos” (Napoleoni 2015, 18). 

Isso quer dizer que ainda não há, inclusive após a promulgação da Lei sobre 

terrorismo, uma definição de quais ações terroristas implicam em ações de defesa (que 

competem às Forças Armadas e estão ligadas à segurança nacional) e quais tem 

implicações na lei e na ordem, responsabilidade dos órgãos de segurança pública.  

Além disso, somente em 29 de junho de 2016 foi decretada a Política Nacional de 

Inteligência (PNI) que definiu os parâmetros e os limites de atuação da atividade de 

inteligência no Brasil. Somente com esse documento foi possível potencializar “o 

interesse da Inteligência frente a fenômenos como: [...] terrorismo e seu financiamento 

[...]” (Brasil, 2016b). 

Entretanto, os órgãos de inteligência de todas as entidades envolvidas em segurança 

e defesa contribuíram na disponibilização de dados de inteligência que propiciaram o 

combate ao terror, permeando as ações de segurança e defesa, compondo ações de contra 

e antiterror. Nesse contexto, a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) desempenhou 

papel de coordenação, integrando conhecimentos das diversas instâncias de inteligência 

existentes no país.  

O fato é que, independente da regulamentação da PNI, é necessário vencer no país 

o estigma e o receio da atividade de inteligência, conhecida como “ações de informação” 

durante os governos militares. O preconceito e o desconhecimento sobre a atividade de 

inteligência ainda impedem a eficácia e a credibilidade dos órgãos de inteligência 

brasileira. Uma credibilidade baixa desses órgãos diminui a cooperação da população e 

compromete o resultado do trabalho de inteligência (Diniz, 2004). 

Além disso, a Lei antiterror estabelece algumas premissas, atribuindo 

responsabilidades que se faziam necessárias e não estavam coordenadas. Essas 
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responsabilidades produzem resultados significativos por diminuir a instabilidade 

jurídica acerca das respostas às ações terroristas no país. 

Art. 11.  Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta 

Lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a 

investigação criminal, em sede de inquérito policial, e à Justiça Federal o seu 

processamento e julgamento, nos termos do inciso IV do art. 109 da 

Constituição Federal. (Brasil, 2016) 

A partir da promulgação da Lei antiterror os órgãos de inteligência e de Segurança 

Pública puderam desempenhar suas ações na totalidade de suas capacidades, atuando na 

identificação e prevenção das ameaças terroristas, tudo com base na previsão legal do que 

está contido no artigo 5˚ daquela Lei. Ali está definido como crime “realizar atos 

preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito” (Brasil, 

2016).  

As 15 prisões ocorridas entre 21 de julho e 11 de agosto, nas semanas que 

antecederam os Jogos Olímpicos do Rio 2016, foram realizadas em decorrência da Lei 

antiterrorismo. Foram realizadas operações de inteligência e realizadas investigações que 

comprovaram que estavam em curso atos preparatórios para um atentado terrorista nos 

Jogos Olímpicos. 

 Isto se deu em virtude de um grupo de brasileiros arquitetava ações em que, 

segundo noticiado, “os simpatizantes do terrorismo chegaram a cogitar usar armas 

químicas durante a Olimpíada com objetivo de contaminar uma estação de abastecimento 

de água” (MSN, 2016). 

Uma das características brasileiras na prevenção e combate ao terrorismo está na 

compartimentação das ações e na divisão das responsabilidades entre os órgãos de 

segurança e defesa. Acordos e convênios infraministeriais definiram que as ações 

antiterroristas ficam a cargo das Polícias Militares e Civis e, em alguns casos, da Polícia 

Federal. Já as atividades de contraterrorismo ficam sob o encargo das Forças Armadas, 

englobando órgãos específicos de Operações Especiais das Polícias Federal e Estaduais. 

Nesse quadro de divisão de trabalhos a integração é indispensável, pois o 

compartilhamento de informações é fundamental para o sucesso do combate ao 

terrorismo. 

Acima das estruturas preventivas e repressivas fica o Ministério da Justiça, o 

Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional, a quem cabe coordenar os 

esforços nas ações de combate ao terrorismo no Brasil. 
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Sendo assim, percebe-se que existe uma necessidade premente de padronização e 

coordenação das atividades de combate ao terrorismo no país, pois a existência de 

inúmeros órgãos de diferentes setores governamentais pode constituir um entrave e um 

obstáculo no já complexo espectro em que se desenvolvem as atividades terroristas 

modernas. 

Afinal, como afirmam Zawadzki et al (2015), em termos de prevenção e combate 

ao terrorismo, o Brasil ainda não dispõe, apesar dos esforços recentes, de uma “estrutura 

sistêmica que se aprofunde o suficiente nesse assunto de extrema importância” 

 

5. Conclusão 

Nos últimos dez anos o Brasil foi palco de uma série de grandes eventos, sendo 

responsável pela segurança de público e autoridades que acompanharam sua realização. 

A ameaça terrorista esteve presente em todos esses eventos, colocando as forças de defesa 

e segurança em estado permanente de prontidão. 

O apoio dos órgãos de inteligência auxiliou nas ações antiterroristas, dissuadindo a 

ocorrência de atentados durante os 09 grandes eventos realizados desde 2007. A correta 

aplicação de procedimentos preventivos aliados às características político-estratégicas do 

Brasil permitiu que não fosse necessário o emprego de forças contraterroristas nesse 

período. 

Entretanto, a promulgação da Lei antiterrorismo em 2016 demonstrou o quanto o 

país esteve fragilizado no combate ao terrorismo que, por conseguinte, só foi capitulado 

no ordenamento jurídico nacional para as Olimpíadas de 2016. Embora ainda seja 

necessário aprimorar procedimentos para o combate ao terrorismo, a Lei antiterror coloca 

no ordenamento jurídico nacional uma tipificação penal que favorece as ações policiais e 

a prisão de terroristas – mesmo que em fases iniciais de planejamento. 

Além disso, as diversas instâncias e órgãos envolvidos nas ações de combate ao 

terror comprovam a fragilidade da estrutura preventiva e repressiva brasileira. 

Não foi por sorte ou acaso que não houve um atentado terrorista nos grandes eventos 

realizados no Brasil. Foi fruto de trabalho de inteligência e presença ostensiva de forças 

militares e policiais nas ruas e locais de evento. A efetividade das ações desenvolvidas 

para prevenir atentados terroristas no Brasil se comprova pela inexistência de atentados 

durante os Jogos Olímpicos. Assim, o evento de maior abrangência e maior cobertura de 

mídia no mundo não foi alvo de ações terroristas. Mas a realidade do país ainda deve 
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melhorar estruturalmente para ser capaz de se opor a um nível mais crítico e eminente de 

ameaça terrorista. 
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Desafios da Segurança Humana e da Responsabilidade de Proteger 
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Resumo 

 O debate sobre segurança humana surge dentro do movimento de expansão 

conceitual da segurança em curso desde o fim da Guerra Fria, propondo que os estudos 

de segurança – tradicionalmente centrados no Estado – tenham o seu foco principal 

deslocado para os problemas que colocam em perigo a vida, a dignidade, a liberdade e o 

bem-estar rotineiro das pessoas. Sendo assim, o indivíduo passa a ser o objeto de 

referência central dos estudos de segurança. Inicialmente, o corrente artigo apresenta o 

conceito de segurança humana e seus principais aspectos. Posteriormente, pretende-se 

analisar criticamente as particularidades do conceito em meio ao sistema internacional. 

Além de relacionar o conceito de responsabilidade de proteger ao conceito de segurança 

humana, pois que ambos apresentam como referencial a proteção do indivíduo, criticando 

por sua vez, a estrutura do sistema internacional. Identifica-se, portanto, a 

instrumentalização da segurança humana, através da responsabilidade de proteger, pelos 

estados em meio a configuração atual do poder a fim justificar intervenções para a 

manutenção da ordem liberal, assim como para aumentar a sua legitimidade e posição 

internacional.  
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Introdução 

O debate sobre segurança humana surge dentro do movimento de expansão 

conceitual da segurança em curso desde o fim da Guerra Fria, propondo que os estudos 

de segurança – tradicionalmente centrados no Estado, no território, na articulação do 

poder em termos de capacidades militares, e nas interações estratégicas impostas pelo 

dilema de segurança – tenham o seu foco principal deslocado para os problemas que 

colocam em perigo a vida, a dignidade, a liberdade e o bem-estar das pessoas em seu dia 

a dia. O conceito de segurança humana traz, portanto, uma alteração do objeto de estudo, 

assim como constata-se novas ameaças e meios, além da habitual violência política 

originada das forças militares dos estados, como o terrorismo, o narcotráfico, as armas de 

destruição em massa, a migração os quais são destacados no relatório de 

Desenvolvimento Humano de 1994 elaborado pelo PNUD, apesar destes estarem ainda 

muito relacionadas à segurança nacional (Hampson, 2008). Verifica-se também novos 

atores com a proliferação de organizações não governamentais (ONG’s), organizações 

internacionais, grupos de interesse da sociedade civil, atores não estatais que afetam o 

contexto (McDonald, 2002) e que serão conectados aos estados pela segurança humana 

(Paris, 2001). 

O novo contexto pós-Guerra Fria; o processo de globalização que afeta a relação 

entre as pessoas e os estados, e intensifica as conexões econômicas, comerciais e acelera 

as mudanças sociais e econômicas (Hampson, 2008); a alteração da natureza dos conflitos 

os quais se tornaram predominantemente intra-estatais (Duffield, 2007); as reclamações 

na comunidade internacional em relação ao conceito tradicional geram oportunidade para 

o surgimento do novo conceito de segurança para preencher um vazio normativo onde os 

discursos e práticas baseados na concepção tradicional não eram suficientes (McDonald, 

2002). Então, a expressão “Segurança Humana” surge, em 1994, no âmbito da agenda 

política de desenvolvimento, no texto do Relatório de Desenvolvimento Humano 

elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e define 

o indivíduo - ou o indivíduo inserido dentro de sua comunidade local - como objeto de 

referência central da segurança (Hampson, 2008), ou seja, a noção de que as experiências 

diárias de insegurança dos indivíduos também afetam a ordem internacional, o que chama 

a atenção para a necessidade de levar em consideração as vulnerabilidades impostas pelas 

mais diversas formas de violência direta, estrutural e cultural, (Galtung, 1969) incluindo 
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a pobreza extrema, os deslocamentos internos, as migrações forçadas, a criminalidade 

organizada, as epidemias, a fome, os desastres ambientais, bem como a repressão e os 

abusos aos direitos humanos perpetrados, muitas vezes, pelos próprios Estados (Collins, 

2010). Logo, as pessoas que são vítimas da violência política perpetuada pelas 

autoridades do estado, podem sofrer insegurança assim como aquelas ameaçadas pelos 

conflitos entre estados (Collins, 2010). Portanto, a causa dos conflitos que afeta a 

segurança internacional não é somente baseada em ameaças militares externas, mas 

também em questões que afetam a segurança do indivíduo. 

Segurança Humana 

De acordo com o texto do Relatório de Desenvolvimento Humano elaborado pelo 

PNUD, a definição de segurança humana apresenta duas componentes: primeiramente, a 

"segurança contra ameaças crônicas tais como a fome, a doença e a repressão" e, 

segundamente a "proteção de perturbações súbitas e prejudiciais aos padrões de vida 

diária" (UNDP, 1994:23). Porém, como os promotores da segurança humana ainda não 

conseguiram chegar a uma definição oficial e consensual (Suhrke apud McDonald, 2002), 

o que, segundo o McDonald (2002) se deve a elasticidade do conceito, há várias 

interpretações e perspectivas. Alguns autores defendem que a segurança humana significa 

proteger as pessoas de ameaças e situações críticas através de processos que criam forças 

e aspirações as pessoas, além da construção de sistemas políticos, sociais, ambientais, 

militares e culturais que juntos dão as pessoas as condições de sobrevivência (Hampson, 

2008). A concepção mais difundida define de forma negativa, como a ausência de 

ameaças aos principais valores humanos (Linklater, 2005).  Outros vão enxerga-la como 

uma representação de uma mudança de valores, ou ainda como uma mudança de 

perspectiva ou orientação (McDonald, 2002). 

Mas o McDonald destaca alguns elementos os quais seriam comuns a todas as 

definições: o indivíduo como objeto referencial da segurança, ameaça a segurança como 

a ameaça a qualidade de vida dos indivíduos, o papel de atores não estatais como fonte 

de segurança e a crítica em relação a concepção tradicional realista centrada no conflito 

armado (McDonald, 2002). Portanto, o conceito de segurança humana defende que a 

relação entre pessoa, estado e o papel da soberania é o centro do entendimento de 

segurança. (Collins, 2010) 
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Resumidamente, os autores em geral se dividem em duas vertentes: uma estreita e 

focada que define a segurança humana como a “libertação do medo”: proteção das 

pessoas contra a guerra e outras formas de violência direta, principalmente a violência 

política provocada por estados e outros atores políticos organizados; e outra mais holística 

e aberta - compatível com o foco no desenvolvimento humano dado no relatório do PNUD 

- a qual enxerga o conceito como a “libertação das carências”: proteção das pessoas contra 

um amplo leque de violências de origem estrutural e cultural, ou seja, ameaças 

provenientes do subdesenvolvimento, e outras liberdades e valores humanos (Collins, 

2010). 

O McDonald (2002) afirma que o conceito de segurança humana não deve ser visto 

como uma agenda política de segurança - por estabelecer e realizar uma série de objetivos 

específicos (Paris, 2001) - ,  mas sim como um discurso, isto é, um conjunto de normas e 

valores que moldam os atores, ao passo que restringe as escolhas destes através da 

influência sociológica de questões como história, identidade e crenças culturais, assim 

como determina a concepção de interesses que, por sua vez, informa a concepção da 

realidade. Essa visão da segurança deriva da natureza não estática da mesma e que permite 

concluir que a segurança é socialmente construída através da interação com outros atores, 

de mudanças do contexto normativo destes atores e mudanças no seu próprio conceito. 

Portanto, os interesses, as identidades e as percepções - ligados a concepção de ameaça, 

e que atores e entidades devem garantir a proteção e por quais meios - não são fixos e vão 

ser considerados como expressão política. E o contexto apresenta um papel de grande 

influenciador uma vez que determina o discurso e as práticas em si. Consequentemente, 

a segurança humana passa a ser essencialmente uma questão política já que ao criar e 

defender conceitos alternativos de segurança interfere no contexto dos atores o que, por 

sua vez, afeta o uso da segurança pelos atores (McDonald, 2002). Um exemplo dessa 

relação influente entre a segurança e o contexto pode ser percebida na decisão dos EUA 

após ao atentado de 11 de setembro de 2001 em que a utilização de métodos tradicionais 

de segurança para responder a novas ameaças foi duramente questionada em vista que o 

estado não pode usar um conceito de segurança que não seja compatível com o contexto 

social. 

A partir do ponto de vista do Mc Donald (2002), a segurança humana relaciona-se 

com uma mudança normativa do contexto internacional assim como contribui para essa 
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mudança ao questionar as concepções e práticas tradicionais da segurança (McDonald, 

2002), a qual enxerga a ordem internacional exclusivamente em termos da defesa do 

Estado contra as ameaças à sua soberania e aos interesses nacionais. Sendo assim, o 

conceito vem com o intuito de libertar os estudos de segurança das rédeas ideológicas do 

realismo ao contestar o papel do estado, a natureza da responsabilidade internacional e a 

base normativa do sistema internacional. Contudo essa visão do indivíduo no centro do 

debate não é de certa forma uma novidade uma vez que o liberalismo também foca no 

indivíduo e define algumas condições necessárias, como a liberdade e igualdade, para a 

manutenção da segurança destes, porém a segurança humana irá contribuir de certa forma 

para o triunfo do liberalismo (Collins, 2010). 

Segundo Collins (2010), os conceitos são criados para atender um propósito, ou seja, 

são ferramentas utilizadas para alcançar um objetivo, sendo o da segurança humana: a 

definição de padrões normativos; mas pode-se destacar ainda o enfoque a questões como: 

a violência política no interior dos Estados, os obstáculos ao desenvolvimento humano, a 

relação entre desenvolvimento e conflito, o crescente número de ameaças transnacionais, 

a agenda normativa humanitária e até mesmo os interesses da realpolitik. Logo, procura 

explorar os dividendos da paz trazidos pelo fim da competição bipolar da Guerra Fria e 

tenta sensibilizar os decisores e formuladores de políticas públicas para a necessidade de 

redirecionar os recursos, anteriormente concentrados nos gastos militares, para a agenda 

de desenvolvimento. Nesse sentido, o relatório propõe um conceito abrangente de 

segurança humana que se desdobra em sete categorias: segurança econômica, segurança 

alimentar, segurança da saúde, segurança ambiental, segurança pessoal, segurança 

comunitária e segurança política.   

Essa categorização em dimensões é alvo de críticas uma vez que alguns autores 

consideram que as questões de desenvolvimento devem ser tratadas distintamente das 

questões de segurança humana (Suhrke apud McDonald, 2002). Outra crítica a segurança 

humana é o fato do conceito ser muito abrangente, e contemplar tudo e não esclarecer o 

significado ou limites do conceito, tornando-o vago e improdutivo. Todavia a 

ambiguidade do conceito é propositadamente cultivada a fim de permitir a 

instrumentalização do conceito pelos estados e organizações internacionais de acordo 

com os seus respectivos interesses (Paris, 2001). A categorização e a natureza imprecisa 

do conceito geram uma dificuldade quanto organização destas diferentes dimensões 
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devido ao conflito entre elas para proporcionar uma melhor orientação e formulação de 

ações políticas pelos governos (Paris, 2001).  

É possível perceber a presença implícita da concepção na formulação de políticas de 

segurança e desenvolvimento, assim como na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, na Carta da ONU, nas Convenções de Genebra, no Tratado de Ottawa e no 

Tribunal Penal Internacional (Collins, 2010). Dentre esses exemplos práticos de agendas 

políticas que apoiam e utilizam a segurança humana, pode se destacar também as 

operações baseadas no princípio da responsabilidade de proteger.  

Responsabilidade de Proteger (R2P) 

Esse conceito surge no contexto do debate central dos anos 90 entre os defensores 

da intervenção humanitária, com a noção de que os estados teriam o direito de intervir 

militarmente em outros estados mesmo sem a concessão destes para a defesa dos 

indivíduos, e os defensores das prerrogativas tradicionais da soberania estatal os quais 

eram contrários a ingerência em assuntos internos. Esse impasse foi quebrado quando, 

em 2001, na Comissão Internacional sobre a Intervenção e a Soberania do Estado surge a 

ideia da responsabilidade de proteger (Evans, 2008). O foco deste conceito não está na 

noção do “direito” de intervenção, mas sim na responsabilidade de todos os estados de 

“proteger” os indivíduos (Evans, 2008), isto é, no dever moral (Duffield, 2007), sendo 

assim este princípio se encontra centrado no indivíduo como o principal referencial bem 

como na segurança humana. 

Em 2005, na Cúpula Mundial da ONU, os estados concordaram com essa ideia e 

adotam o conceito de “Responsabilidade de Proteger” (R2P) o qual está relacionado a 

responsabilidade primária dos estados em proteger seus cidadãos contra o genocídio, 

crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade (UN, 2005). Porém, 

quando o estado não tiver capacidade em cumprir tal responsabilidade ou por má vontade 

não cumpra, a responsabilidade recai sobre a comunidade internacional que deverá tomar 

qualquer ação apropriada, e em último caso, utilizar a ação militar de acordo com 

autorização do Conselho de Segurança (Evans, 2008). Em relação a essas ações, a ideia 

principal é ação preventiva ou reativa através de políticas, meios diplomáticos ou 

econômicos, ou ainda com medidas jurídicas, policiais e militares. Sendo assim, esses 

meios se encontram diretamente relacionados com os meios propostos pela segurança 
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humana, já que os novos meios que emergiram como os meios da segurança humana são 

baseados na premissa da responsabilidade da soberania e não na premissa da 

inviolabilidade da soberania, e irão variar de acordo com a subjetividade e diversidade 

das ameaças (Collins, 2010). 

A segurança humana e a responsabilidade de proteger estão, portanto, intimamente 

ligados uma vez que ambos apresentam como referencial a proteção do indivíduo; e 

enquanto a segurança humana enxerga o estado como o ideal garantidor da segurança, o 

R2P enfatiza que este tem o dever em garantir a segurança. Além de ambos serem 

utilizados nos debates sobre as medidas práticas para gestão de conflitos internos, com 

destaque nos mecanismos de apoio a responsabilidade de proteger e seus três 

componentes: a responsabilidade de prever, reagir e reconstruir. Embora procurem se 

consolidar como agendas de pesquisa autônomas, na verdade mantêm uma conexão 

intelectual e empírica fundamental. Porém, há realmente uma tentativa em omitir essa 

ligação entre estas concepções uma vez que os estados muitas vezes utilizam o R2P como 

forma de se distanciar do conceito amplo de segurança humana e suas implicações para a 

soberania (Collins, 2010) porque diferentemente do conceito de segurança humana, o R2P 

se restringe a casos extremos de atrocidades em massa (Evans, 2008). Além do mais, 

segundo Luck (2008) apud Collins (2010), a segurança humana não oferece instrumentos 

e tipos específicos de escolha política como o R2P proporciona.  

É possível identificar que a segurança humana e a responsabilidade de proteger ao 

serem estabelecidos como conceitos universais representam uma imposição de valores. 

Enquanto a segurança humana parte da premissa de que haveria uma preocupação global 

quanto a sobrevivência do indivíduo, a responsabilidade de proteger institui a ideia de 

justiça global e a natureza da nossa responsabilidade pelos outros (McDonald, 2002). E 

essas ideias, por sua vez, são fundamentadas em valores ocidentais e impostas como 

universais ignorando desta forma as diferenças entre as sociedades quanto aos valores, as 

percepções de justiça, responsabilidade e individualidade (Hampson, 2008). Dessa 

maneira, as questões de identidade e as diferenças étnicas e culturais - a individualidade 

- são desprezadas pela segurança humana (McDonald, 2002) quando esta universaliza o 

indivíduo e considera que todos apresentam a mesma concepção de ameaça 

desconsiderando assim as diferenças e o contexto.  Aliás, de acordo com Kim e Hyun 

apud McDonald (2002), a segurança humana estaria ligada ao conceito ocidental de 
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democracia através da ideia de que a comunicação e o diálogo assim como a deliberação 

intrínseca as democracias formam a correlação entre comunidade e segurança, sendo a 

última reforçada ainda pela ideia de emancipação (Duffield, 2007). 

A partir da análise da segurança humana como um discurso e ao transbordar essa 

visão para o conceito de responsabilidade de proteger proporciona-se uma oportunidade 

para um intervencionismo global. Pois, os estados utilizarão esses discursos como forma 

de justificar atitudes imperialistas, numa tentativa de interferir nos assuntos internos de 

países descolonizados e impor valores ocidentais (Collins, 2010). Nesta perspectiva, os 

estados acrescentam a visão das ameaças ao indivíduo na sua concepção tradicional 

estadocêntrica como mero discurso, todavia não as estabelece como base para a prática 

política, exceto quando esta converge com os interesses nacionais, porém a utilizam como 

simples meio (McDonald, 2002; Kerr, 2003). Identifica-se, portanto, a instrumentalização 

da segurança humana pelos estados em meio a configuração atual do poder e dos 

processos decisórios (McDonald, 2002) a fim justificar intervenções para a manutenção 

da ordem liberal, assim como para aumentar a sua legitimidade e posição internacional, 

que acabam traindo o compromisso normativo original da segurança humana com a 

emancipação.  

Sendo assim, apesar dos esforços das Nações Unidas, por exemplo, em através 

das operações de paz, buscar abranger a segurança humana – o que por sua vez, contribuiu 

para a redução da violência interna a nível mundial – (Collins, 2010), esta vivencia a 

contradição estatal onde o estado é ao mesmo tempo fonte de segurança e causa de 

insegurança a sua população segundo Buzan apud Linklater (2005). Entretanto, ainda há 

atores que defendem que mesmo que usada de maneira retórica pelos estados, a segurança 

humana como conceito ganha força ao se reforçar o contexto normativo a partir da sua 

utilização (McDonald, 2002). 

Conclusão 

A concepção trazida pelo conceito de segurança humana é uma forma de introdução 

do processo de deterioração do sistema internacional na visão de que o estado não é mais 

relevante, porém, por este ainda se configurar como o melhor instrumento para garantia 

da sobrevivência do indivíduo, não se pode afirmar que seja o seu fim pois ainda lhe resta 

razão de existência. Além disso, verifica-se que os preceitos estruturantes do sistema 
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internacional desde 1945 -  a soberania e a não interferência - ainda se mantêm, mesmo 

que haja momentos onde estes são suspensos para defender a população. A segurança 

humana tem o intuito de criticar a estrutura do sistema internacional enquanto a 

responsabilidade de proteger tentar alertar para a dever do estado como protetor dos 

indivíduos, porém, estas ideias não se consolidaram a ponto de revolucionar o sistema 

internacional. Pois que os estados ao invés de incorporarem a segurança humana como 

um conjunto de valores e ideias e desta forma alterarem a sua identidade o que, por sua 

vez, seria refletido num comportamento alternativo o qual provocaria mudanças 

normativas no sistema, eles utilizam a segurança humana como um discurso, uma 

estratégia para atingir os seus interesses nacionais. Portanto, conclui-se que essa visão 

amplificada do conceito de segurança não representou uma ruptura paradigmática quanto 

ao conceito de segurança, mas sim uma mera expansão.  

Até porque ainda se questiona se é necessária ou não ação quando há casos de 

inseguranças humanas. No momento em que não houver mais esse questionamento e 

surgirem somente questões referentes ao tipo de ação, quem, quando e onde se efetivará 

a ação (Evans, 2008), haverá uma real consolidação do conceito como uma resposta eficaz 

e consensual a situações de ameaça a proteção do indivíduo. Além do mais, segundo 

Collins (2010), as dificuldades quanto as articulações do conceito de segurança humana 

estão ligadas ao conflito entre a concepção tradicional ainda tão inscrita nas práticas dos 

estados e a nova concepção da segurança humana e que ambas as visões são necessárias, 

mas não são suficientes para a abordagem da segurança. Por conseguinte, há autores como 

o Lodgaard (2000) apud Collins (2010) que propõem uma re-conceitualização da 

segurança na criação de um conceito dual de segurança estatal e segurança humana, numa 

conexão intelectual e causal entre essas visões e desta forma propor políticas focadas 

tanto na segurança nacional, na violência como no desenvolvimento humano. 
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O contrabando como ameaça na Tríplice Fronteira: os reflexos atuais 

da Guerra do Paraguai  

Giovanna de Oliveira Martins 4 

RESUMO 

Este trabalho busca analisar como as consequências e impactos frutos da Guerra da 

Tríplice Aliança no século XIX, sob a República paraguaia, irão fomentar condições que 

facilitarão a instauração de uma rede organizada do crime dentro do território paraguaio, 

o qual, hoje, representa uma ameaça à segurança pública brasileira materializada na 

atividade contrabandista presente na Tríplice Fronteira. O conflito do Prata levou à 

destruição do Estado existente no Paraguai. A falência social e econômica, a destruição 

em termos políticos com a devastação de suas instituições e de seu ordenamento jurídico, 

impuseram ao Paraguai um longo caminho de reestruturação. Trata-se de compreender os 

males trazidos pelo crime organizado, quando grande parte deste comércio clandestino 

nasce na fronteira entre Brasil e Paraguai. Visa-se averiguar o transbordamento desta 

problemática, a qual fora convertida em um fenômeno transnacional com patamares 

globais de atuação, demonstrando uma ameaça à segurança nacional e humana. 

Palavras-chave: Contrabando; Paraguai; Segurança; Guerra do Paraguai; Tríplice 

Fronteira. 

 

1. Introdução 

O Estado brasileiro e sua população vem, a muitos anos, sendo vítimas dos efeitos 

gerados pelo crime do contrabando. A atividade clandestina tem seu foco na região da 

Tríplice Fronteira e a maior parte das mercadorias ilegais que adentram o país tem origem 

no Paraguai. A economia, a sociedade, a soberania do país e o aparato estatal, todos vêm 

sofrendo as graves consequências trazidas por este fenômeno transnacional. 

Primeiramente, este trabalho irá procurar entender como o passado histórico desses 

dois países se cruzaram no fenômeno internacional da Guerra do Paraguai, compreendo-
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o brevemente como esse conflito armado devastou a sociedade e Estado paraguaios e de 

que forma ele impactou o país continuamente, durante toda sua trajetória política, e o faz 

até os dias de hoje. Em seguida, trataremos do período dos projetos de reconstrução e 

reestruturação do Estado paraguaio, seus respectivos governos e governantes, sem 

esquecer do processo de reaproximação entre Brasil e Paraguai no período do pós-guerra. 

Analisaremos com maior profundidade um dos governos, a ditadura de Stroessner, 

déspota culpado por facilitar e condizer com a consolidação do processo de contaminação 

das instituições e do poder político do país pelo já existente contrabando, através das 

máfias criminosas.  

Prontamente, passaremos a averiguar o contexto final do século XX, com o pós-

Guerra Fria e a mudança do tratamento do tema do contrabando, pondo um fim à lógica 

apática e negligente. Será destacada a passagem deste fenômeno a uma problemática 

politizada, que fará parte das agendas dos países do Cone-Sul, sendo visto como uma 

preocupação efetiva e perigosa. Serão expostos os efeitos do contrabando, em números, 

sob o Estado brasileiro, buscando identificar o foco de vendas, quais os trajetos principais 

utilizados pelas redes criminosas, qual a lógica adotada e seu impacto na economia 

brasileira.  

Por fim, abordaremos o processo gradual e continuo de politização do fenômeno do 

contrabando e como este se tornou pauta prioritária das agendas de segurança regional de 

ambos os países. Será examinado o papel do Mercosul como órgão importantíssimo, não 

só na integração e cooperação entre os países-membros acerca do assunto, mas também 

como propulsor do tema para fóruns e discussões que comprometerão os países a se 

mobilizarem coletivamente em prol de medidas efetivas para o combate a atividade 

contrabandista. Para finalizar, será verificado os efeitos trazidos por este contrabando 

fronteiriço à segurança nacional e humana, analisando o que são estes conceitos e 

identificando, dentro do assunto tratado, suas violações. 

2. A Guerra do Paraguai 

2.1. O maior conflito na América do Sul 

A Guerra do Paraguai foi um conflito que se desenvolveu durante os anos de 1864 

a 1870 e teve como atores centrais o Brasil, Paraguai, Uruguai e a Argentina. A guerra 

foi resultado direto do processo de construção dos Estados nacionais da região do Rio da 
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Prata e, ao mesmo tempo, foi um marco em suas respectivas consolidações. Doratioto, 

em sua obra “Maldita Guerra” (2002) destaca que o elemento catalisador de todas as 

divergências foi a situação política no Uruguai, a qual acabou por afetar os vizinhos da 

região, levando-os a optar por medidas intervencionistas e auto interessadas. A disposição 

belicosa entre os atores se deu basicamente com a formação da Tríplice Aliança (Império 

do Brasil, Uruguai – Partido Colorado e a Confederação Argentina) contra o Paraguai, 

apoiado pelo partido Blanco uruguaio e pela oposição federalista argentina.  

Nos anos iniciais da década de 1860, o governo paraguaio, presidido por Solano 

López, cujo deu continuidade à tradição autoritária Paraguaia, buscou ter participação 

ativa nos acontecimentos platinos, apoiando o governo uruguaio hostilizado tanto pela 

Argentina quanto pelo Império. O país que Solano López recebeu para presidir era uma 

nação sem dívidas, unificada e com a presença de certo desenvolvimento tecnológico 

decorrente do auxílio do capital estrangeiro, no entanto, sua modernização era de caráter 

militar ou defensiva e sua área rural fazia uso de técnicas rudimentares. A sua busca pela 

manutenção do desenvolvimento acabou por colidir com sua ação de aumentar sua 

presença no Prata, colocando Assunção em rota de colisão com seus dois maiores 

vizinhos, Argentina e o Império brasileiro, o qual buscava, para manter o status quo 

platino, conservar o desequilíbrio favorável ao Brasil. Desse modo, diante dos 

acontecimentos futuros, Solano López ordena a invasão do Mato Grosso e de Corrientes, 

dando-se início ao maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul.  

2.2. Consequências do conflito para o Paraguai  

A guerra contra a Tríplice Aliança, para o Paraguai, levou à completa destruição do 

Estado existente e à perda de cerca de 40% do seu território para seus vizinhos – parte do 

atual Mato Grosso para o Brasil e a área de Bahia Blanca para a Argentina. A derrota 

causou a suspensão completa do crescimento econômico de boa desenvoltura, que 

anteriormente representava uma excelente perspectiva de expansão de um modelo 

capitalista para o sistema produtivo paraguaio. “A reorganização do país levaria décadas 

e, em termos comparativos com os Estados vizinhos, o Paraguai não conseguiu alcançar 

o mesmo nível de desenvolvimento econômico de antes da guerra” (DORATIOTO, 2002, 

pp. 483).  
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O choque entre as forças liberadas pela Tríplice Aliança com o exército paraguaio 

foi de tal magnitude que todo o tecido econômico, social, político e cultural do Paraguai 

ficou desfeito. “A conflagração destruiu as bases que permitiam que o país mantivesse 

uma política comercial autônoma, e debilitou quase até a inanição a soberania estatal” 

(YEGROS e BREZZO, 2013, pp. 73). Ainda, o país teve seus recursos econômicos 

arrasados, perdeu sua industrialização nascente e o seu pequeno protagonismo regional, 

além de ter perdido por completo sua força militar. O Estado paraguaio passou de sólido 

à institucionalmente instável. 

Não se sabe ao certo a quantidade exata equivalente à mortandade da população 

paraguaia durante os anos de guerra. O autor José Julio Chiavenato alega que as perdas 

paraguaias no conflito alcançaram mais de 70% da população, e que 99% dos homens 

haviam morrido. No entanto, os historiadores Thomas L. Whigham e Barbara Potthast, 

baseando-se em um censo realizado em 1870, defendem que teria havido uma redução de 

60% a 69% da população com a guerra. Contudo, Doratioto conclui que as estatísticas já 

levantadas variam entre 8,7% e 69% da população, mas afirma que “de todo modo, a 

guerra causou maior mortandade entre os homens, aumentando o desequilíbrio 

demográfico do Paraguai” (DORATIOTO, 2002 – pp. 456). 

Em outra perspectiva, o país perdeu sua autonomia, tendo ora o Brasil ora a 

Argentina intervindo em sua política interna – o Brasil quando o Partido Colorado estava 

no poder e a Argentina quando era o Partido Liberal. Por sua vez, o Paraguai acaba por 

tornar-se periferia da periferia, na medida em que sua economia se tornou satélite da 

economia da Argentina após o término do conflito. O país teve ainda que aceitar as 

determinações dos vencedores, como limites territoriais, além de garantir a livre 

navegação de seus rios internacionais. Estipulou-se que o governo que substituísse Solano 

López seria responsável pelo pagamento das compensações de guerra aos governos 

aliados, assim como por danos e prejuízos causados pelas tropas paraguaias às 

propriedades públicas e privadas durante o conflito. 

Vale destacar que os interesses fronteiriços dos aliados permitiram que o Paraguai 

remanescesse como Estado independente, apesar de não terem demonstrado proatividade 

efetiva (subsídios financeiros ou abertura comercial) para que o país pudesse se reerguer 

de sua exaustão. Dessa forma, o Estado paraguaio se encontrava paupérrimo do ponto de 

vista econômico, sem recursos para construir uma nova estrutura governamental, sem 
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autoestima e carente de heróis paradigmáticos, além de ser “(...) apresentado como país 

de déspota derrotado em uma guerra da qual fora o agressor” (DORATIOTO, 2002, pp; 

80). 

3. O contrabando no pós-guerra 

3.1. O imediato pós-guerra 

Terminada a guerra em março de 1870 com a morte do marechal López, os 

representantes da Tríplice Aliança e o governo provisório do Paraguai assinaram um 

protocolo no qual se formalizou o acordo preliminar de paz e se definiu que os tratados 

definitivos seriam efetuados após eleito o governo permanente do país. Segundo Léo 

Gerchmann, repórter especial do Zero Hora que escreve sobre assuntos internacionais 

com ênfase na América Latina, “desde então, a sociedade paraguaia passou à indigência 

regional”, surgindo-lhe alternativas, como o apelo ao comércio ilegal e ao contrabando – 

crime praticado por um particular contra o Estado. Consiste na importação e exportação 

de mercadorias (bem móvel que se destina à prática de operações mercantis) proibidas – 

apesar de seu caráter moral discutível. 

O governo permanente da República aprovou a nova Constituição do Estado, 

estabelecendo Cirilo Antonio Rivarola como presidente para o período 1870-1874. 

Rivarola renunciou após apenas um ano de governo devido a violentas manifestações e 

revoltas. Foi sucedido por Salvador Jovellanos que permaneceu até 1874. Nesse ano, Juan 

Bautista Gill assume o poder e permanece até 1877, quando fora assassinado. O poder do 

governo provisório havia sido frágil e precário, no entanto, não houveram tantas 

mudanças no governo constitucional. 

O Paraguai, mesmo com o término do conflito, continuou com a presença de forças 

da Tríplice Aliança em seu território e teve que sustentar negociações com esses países 

em condições completamente desiguais.  Ao apresentar uma indústria pouco competitiva 

e obter uma economia pautada apenas na agricultura, o comprometimento e dependência 

com o Brasil e com a Argentina torna-se o caminho mais fácil para a subsistência e a 

manutenção do poder nas mãos de poucos. 

Em maio de 1876 teve início a retirada das tropas brasileiras de ocupação e 

prosseguiram as negociações de limites territoriais. Concluídos os acordos de paz e 
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definidos em termos gerais os limites com seus dois grandes vizinhos do Prata, o Paraguai 

pôde concentrar-se na árdua tarefa da reconstrução. 

3.2. Reestruturação e reconstrução 

Visando reconstruir o país, os governos do pós-guerra apostaram na união de fatores 

externos, como por exemplo o crescimento da imigração e a entrada de capitais externos, 

em forma de empréstimos como facilitadores da modernização da estrutura econômica. 

Acreditavam que esses aspectos conjugados auxiliariam a repopular o país e a promover 

o crescimento da produção agrícola destinada à exportação, aumentando, ao mesmo 

tempo, o rendimento da força de trabalho nacional. Entretanto, as bases desse projeto 

começaram a romper já na década de 1870. Já as tentativas posteriores realizadas a partir 

de 1880 foram relativamente mais bem-sucedidas, mas não deixaram de apresentar 

problemas. O pouco dinamismo socioeconômico era limitado no período pós-guerra, e 

atrelado à situação geográfica do Paraguai, não estimulava a chegada de grandes 

contingentes de imigrantes. Dessa forma, a repercussão da imigração na estrutura 

econômica do país acabou por ser lenta e relativa, e a atividade agrícola enfraqueceu, 

apresentando níveis bem abaixo dos atingidos no período anterior à guerra. 

Ao contrário do planejado para as primeiras décadas do pós-guerra, a atividade 

econômica não se diversificou e permaneceu apoiada nos produtos tradicionais do 

comércio exterior paraguaio. Com isso, os impostos alfandegários passam a ser a 

principal fonte de receitas do Estado, mas esta fonte impunha seus limites, pois ao 

contrário do que se tinha na época de Carlos e Solano López, não se era possível seguir 

obtendo recursos por esse lado. Primeiramente, porque pressupunha fazer frente à 

interesses de setores sociais fortes e poderosos, e segundo, porque qualquer acréscimo 

nos impostos estimulava a atividade contrabandista. Vale constatar que a mesma fronteira 

terrestre extensa que favorecia o comércio, também se encontrava/encontra propriamente 

correlacionada ao tráfico de drogas e ao contrabando na região. 

Foi diante deste cenário que se buscou modificar o projeto inicial, por meio, 

principalmente, da venda massiva das terras públicas e do cultivo em plantações da erva-

mate. Os preços mais baixos e a atmosfera liberal possibilitaram a entrada de uma boa 

quantidade de especuladores e investidores argentinos, apesar da classe empresarial e 

política paraguaias não deixarem de acumular essas propriedades para fins especulativos. 
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Esse movimento de privatização da terra não obteve como resultado o tão desejado 

progresso econômico, mas sim uma concentração fundiária, em formatos de latifúndio, 

fazendo com que a maioria da população se visse diante de difíceis condições de trabalho, 

sendo obrigados a venderem sua mão de obra e a produzir para esses latifundiários. Não 

obstante, os que não conseguiam garantir essas vagas, se encontravam sem opções, e 

recorriam ao trabalho informal ofertado pelo contrabando e por atividades ilegais em 

geral. 

As medidas das autoridades que presidiram o Paraguai acabaram por não recuperar 

o país. A concentração de riquezas e a exclusão das atividades produtivas principais de 

parcela considerável da população fizeram do Paraguai um Estado socialmente e 

economicamente pobre. Portanto, pode-se observar que ineficiência e a omissão dos 

governos paraguaios durante todos esses anos provocaram graves consequências, o 

Estado paraguaio mostra-se inapto para controlar os setores econômicos, políticos e 

sociais do país.   

3.3. Reaproximação cautelosa  

O tráfego comercial do Paraguai se efetuava pelos rios Paraguai e Paraná, mas esse 

transporte estava sob o monopólio de setores empresariais argentinos, que se 

aproveitavam da enorme dependência que o comércio exterior paraguaio tinha da 

navegação fluvial. Até o fim da década de 1910, essa dependência econômica asfixiante 

da Argentina vai criar as condições necessárias à valorização, diante da nação paraguaia, 

de um novo movimento de aproximação com o Brasil. Dessa forma, as relações entre o 

Paraguai e o Brasil, durante 1920 e 1930, são caracterizadas por uma “reaproximação 

cautelosa”, como define Francisco Doratioto em sua tese de doutorado. O Brasil passa a 

tentar recuperar sua influência sob seu vizinho fronteiriço, de forma sutil e cautelosa, lhe 

oferecendo uma alternativa à dependência Argentina por meio do acesso ao porto 

brasileiro, dando ao Paraguai a tão desejada saída ao mar. 

Na década de 50 o governo brasileiro passou a oferecer auxílio econômico, militar 

e financeiro ao Paraguai. A aproximação entre os dois países se tornou mais intensa com 

o início do governo militar no Brasil, criando uma espécie de identificação política-

ideológica entre os dois regimes. Diante desse aspecto, houve um aumento nas 

negociações bilaterais entre os dois países, e alguns projetos conjuntos elaborados são de 

enorme importância para o tema abordado. Deu-se por exemplo a construção da Ponte 
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Internacional da Amizade, que conecta a Foz do Iguaçu à Ciudad del Leste, permitindo o 

estabelecimento de uma zona de comércio livre, a qual será peça fundamental na logística 

contrabandista.  

4. Stroessner e a consolidação do contrabando 

Cabe analisar o período da ditadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), durante o 

qual, segundo Ariane Roder (2005), o poder político paraguaio foi contaminado por uma 

máfia que se consolidou, devido a um passado histórico responsável por criar as 

condições necessárias pera seu estabelecimento efetivo, facilitando a instalação da 

atividade ilícita no país.  

O período do regime ditatorial foi marcado pela estatização da economia, através 

da crescente intervenção por parte do governo na dinamicidade da vida econômica do 

país e pela privatização do Estado, por meio da apropriação dos recursos estatais por 

instâncias particulares, baseadas em relações de poder clientelistas. Diante disso, o 

crescimento do comércio ilegal e das atividades ilícitas e informais, a exploração de 

cargos públicos para finalidades privadas e o consequente aumento na corrupção do 

aparelho burocrático, tornaram-se fatos comuns na realidade do país. 

O controle do Estado pela elite civil e militar passa a ser profícuo aos interesses 

concomitantes entre o crime organizado já instalado e a política. O objetivo do déspota 

era colocar seu filho, Gustavo Stroessner, como seu sucessor ao poder. Este disputava 

com o opositor político de seu pai o controle do narcotráfico no país. Não obstante, o 

ditador concedia carta branda aos seus generais para todos os tipos de atividades ilícitas. 

Mesmo após a retirada de Stroessner do poder, a corrupção e o contrabando foram 

as atividades que se alocaram e se proliferaram no Estado paraguaio. “Os controles 

institucionais e a administração da justiça dobraram-se ao poder político corrupto que 

predominou no país” (RODER, 2005, pp. 28). O Paraguai permanece sofrendo enorme 

ingerência de redes mafiosas organizadas, que criam um enorme mercado de triangulação 

dentro do território nacional, engessando toda a estrutura do aparato estatal. “O 

contrabando e o crime organizado no Paraguai transpassaram os limites da política para 

regimentar a sociedade como um todo, intervindo como fator proeminente na atividade 

econômica e impondo um estilo de vida a toda a população” (RODER, 2005, pp. 14).  
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5. Politização do contrabando 

5.1. A nova lógica do pós-Guerra Fria 

O contrabando não era encarado, até o início dos anos 90, como assunto digno de 

preocupação nem pelo governo brasileiro, tampouco pelo paraguaio. O tema passou a ser 

encarado como um problema a ser resolvido bilateralmente, a partir do segundo mandato 

de Fernando Henrique Cardoso, presidente brasileiro que aprofundou a discussão e 

buscou uma cooperação com o Estado paraguaio, visando conter o avanço da atividade 

contrabandista na tríplice fronteira. Pode-se dizer que essa repentina mudança nas 

negociações sofreu influência direta da constituição da organização intragovernamental 

do Mercosul em 1991 e da consequente elaboração de regras e normas referentes ao 

combate e contenção do contrabando na região; da inserção de temáticas sociais na 

agenda de segurança internacional; da lógica capitalista de globalização e integração 

econômica; e da redemocratização dos dois vizinhos. Desse modo, o crime organizado 

adquiriu crescente relevância e prioridade, sendo abordado e discutido em foros 

multilaterais, obrigando os Estados a abandonarem suas posturas negligentes e inertes.  

Não havia mais viabilidade na manutenção dessa lógica apática e complacente na 

política regional. O bloco formado pelos países do cone sul (Mercosul) promoveu a 

intensificação do processo de integração regional, uma consequente interdependência 

entre os Estados e a aproximação das visões e perspectivas de seus países-membros, que 

passaram a almejar e buscar, de forma conjunta, uma participação mais ativa no cenário 

internacional. Ao ter o crime organizado como prioridade em sua agenda, o grupo efetua 

um acordo, e em seguida cria o Plano de Cooperação e Assistência Recíproca para a 

Segurança Regional do Mercosul, que será guiado pelo objetivo central da “maximização 

dos níveis de segurança sobre os delitos que transcendem a fronteiras e a manutenção de 

plena vigência das instituições do estado de direito” (RODER, 2005, pp. 57). Foi trazido 

à discussão também a necessidade de tornar os organismos dos países signatários 

operacionais por meio da coordenação de ações simultâneas, que busquem a prevenção e 

neutralização das atividades contrabandistas através da concretização de mecanismos no 

setor de segurança. Posteriormente, foi aprovado o Plano de Segurança Regional em 

Matéria de Contrabando e Tráfico Ilícito de Produtos Derivados do Tabaco entre os 

Estados Partes do Mercosul, consolidando o plano regional estratégico à cerca do combate 

das atividades clandestinas na região fronteiriça.  Diante deste novo cenário internacional, 
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no qual o crime organizado e o contrabando tomaram proporções expansivas desde o 

século XIX, a questão da segurança se torna prioritária, obrigando os Estados da Tríplice 

Fronteira a serem mais cautelosos e ativos na região. 

O grande diferencial deste fenômeno está na sua transformação, de uma questão 

regional e localizada para uma problemática transnacional de alcance global. O crime 

organizado explorou estrategicamente o avanço tecnológico proporcionado pela 

globalização, sobretudo no setor de transporte e telecomunicação, na medida em que 

ampliou sua área de atuação, aproveitando-se do novo modelo político-econômico que se 

instalava no final do século XX, que trazia com si a permeabilidade das fronteiras, o 

conceito de livre comércio e de mercado global – o neoliberalismo. “O crime 

transnacional tem se tornado uma ameaça para a paz, para o desenvolvimento e até mesmo 

para a soberania das nações”, sinalizou o chefe do Convenção das Nações Unidas contra 

o Crime Organizado Transnacional (UNODC). Antonio Maria Costa alerta ainda que: 

“Os criminosos usam armas e violência, mas também dinheiro e suborno para comprar 

eleições, políticos e poder – até mesmo militares”. 

5.2. Contrabando em números 

Cabe analisar que a maior parte desse comércio ilícito tem origem, como foi 

demonstrado, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, local cujo os produtos 

contrabandeados irão entrar no território brasileiro e serão distribuídos por seu extenso 

mercado consumidor. Aníbal Miranda, autor paraguaio que analisa o crime organizado 

no Paraguai, o classifica em categoriais gerais de acordo com seu nível quantitativo de 

poder. O autor identifica o primeiro grupo como as quadrilhas urbanas e campesinas que 

são responsáveis pelo contrabando de média e pequena escala; o segundo grupo, são 

bandas criminais organizadas e em maior número, as quais possuem movimentação de 

capital própria, armamentos e meios de transporte parcialmente modernizados, tendo um 

alcance regional; em terceiro, grupos organizados, com projeção trans-fronteiriça, 

atuando em um território maior com alcance nacional; por último, as organizações-Estado 

que apresentam o governo como principal ferramenta de atuação, além de serem 

compostas por autoridades executivas, legislativas e militares e exploram mecanismos 

oficiais para sua proteção. 
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No Paraguai, como foi demonstrado por essa pesquisa, são inúmeros os vínculos 

entre a máfia e o poder político, a corrupção sistêmica encontrada no país tem seus germes 

nas estruturas políticas, econômicas, legais e culturais. A instalação do crime organizado 

no país e a contaminação da estrutura estatal ocorre mais facilmente devido à fragilidade 

das instituições políticas e à precariedade do aparato jurídico – decorrentes do passado 

histórico do país, exposto anteriormente. Por isso, as facções do crime organizado 

conseguem, de maneira indiscriminada, operar sob o território nacional.  

É estimado que um volume na ordem de R$9 bilhões por ano de contrabando cruza 

a fronteira entre Brasil e Paraguai. As mercadorias seguem quase sempre por terra para 

várias regiões do país, principalmente São Paulo. O Fórum Nacional Contra a Pirataria e 

a Ilegalidade (FNCP) efetuou um levantamento que mostra que os produtos 

contrabandeados ou ilícitos que entram no Brasil provocaram um prejuízo de R$ 115 

bilhões em 2015. Desse montante, aproximadamente R$ 80 bilhões equivalem às perdas 

das empresas e os R$ 35 bilhões da diferença representam a sonegação de impostos. “(...) 

Essas perdas se dão tanto em arrecadação tributária como em perda de faturamento das 

indústrias legalmente estabelecidas” explica Rodolpho Ramazzini, diretor da Associação 

Brasileira de Combate ao Contrabando. 

De acordo com estudo realizado pelo IDESF (Instituto de Desenvolvimento 

Econômico e Social de Fronteiras) o cigarro lidera o ranking, dentre os itens 

contrabandeados mais apreendidos, com 67,44% de todo o contrabando no país. São cerca 

de R$ 6,4 bilhões em perdas, incluindo os prejuízos da indústria nacional (quase R$ 2 

bilhões) e o não pagamento de impostos. Somente no aspecto tributário, o governo perde 

de arrecadar um total de cerca de R$ 4,5 bilhões. O cigarro, produzido no território 

paraguaio, é a mercadoria que dá mais dinheiro para os contrabandistas, um lucro de até 

230%. “É o crime organizado, são grandes quadrilhas. Extremamente especializadas que 

pegam esse produto daqui em grande escala e levam para as capitais brasileiras”, afirma 

o presidente do IDESF, Luciano Stremel Barros.  

Esse fluxo de mercadorias contrabandeadas do Paraguai tem quatro portas 

principais de entrada no território brasileiro: a primeira se dá entre a conexão, através da 

Ponte da Amizade (principal foco de comércio ilícito em pequena escala), da Ciudad del 

Leste no Paraguai com a Foz do Iguaçu no Paraná, Brasil; em segundo lugar, a conexão 

entre a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã no Mato Grosso do Sul – 
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uma fronteira seca com 600 Km de extensão; por fim, entre a cidade de Salto del Guairá 

e Mundo Novo (MS) e Guaíra (PR).  

Segundo a Polícia Federal, a área de maior dificuldade de fiscalização é o lago de 

Itaipu, na divisa com Mato Grosso do Sul, o qual tem início 11 km ao norte de Foz se 

estende até Guaíra. O lago é o palco de atuação de quadrilhas que usufruem de 

embarcações maiores, pois o recorte da margem do lago encobre a chegada dessas lanchas 

à visão brasileira. Do lago as mercadorias são levadas para depósitos localizados 

próximos à Ponte da Amizade. Se forem muito volumosas são colocadas em caminhões 

e seguem pelas estradas através da principal saída da Foz, a BR-277, que cruza o Estado 

do Paraná. No entanto, é importante alertar que essas rotas de contrabando estão em 

constante mutação, de forma a ludibriar a fiscalização.  

Além da ineficiência nos mecanismos de fiscalização e da ausência de medidas de 

caráter estrutural sendo conjugadas aos mesmos, outro aspecto que acentua a questão das 

ações clandestinas na região é a enorme rentabilidade que o comércio ilícito produz para 

determinados setores da sociedade paraguaia. Como foi exposto neste trabalho, boa parte 

da população paraguaia trabalha e depende dos lucros gerados pelo contrabando para 

sobreviver. Ainda, não se pode esquecer que a lucratividade dessas atividades ilegais é, 

também, de extrema importância para a oligarquia econômica, política, social e militar 

do país, as quais se estabelecem como uma rede organizada do crime, conectando-se ao 

poder e dificultando a tarefa de combate. Entretanto, o Paraguai vem cada vez mais sendo 

alvo de pressões por conta de outros Estados, em especial do Brasil, que cobram a 

cooperação e a aplicação de medidas efetivas e eficientes de combate ao crime 

organizado. 

5.3. As consequências do contrabando e a segurança 

O contrabando ameaça à paz e a segurança humana, viola os direitos humanos e 

compromete o desenvolvimento econômico, social, cultural, político e civil das 

sociedades em todo o mundo. Buscando compreender como o contrabando torna-se uma 

ameaça existencial, vamos nos ater a dois conceitos, o de “segurança nacional” e de 

“segurança humana”. A segurança nacional consiste, de acordo com a Sociedade 

Federativa Brasileira (SFB), em “assegurar, em todos os lugares, a todo o momento e em 

todas as circunstâncias, a integridade do território, a proteção da população e a 
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preservação dos interesses nacionais contra todo tipo de ameaça e agressão externa”. De 

acordo com Golbery do Couto e Silva - General e geopolítico brasileiro que se tornou 

reconhecido como um dos principais teóricos da doutrina de segurança nacional – 

segurança nacional se encontra em risco devido à “possíveis ameaças à rotina da 

sociedade, ao funcionamento do Estado e à vida dos governantes” (FERRARO JR., 2011, 

pp. 5). Isto posto, fica claro que tanto no Paraguai quanto no Brasil, o contrabando coloca 

em risco: a rotina da sociedade, com o crescente poder paralelo que pode impor leis 

próprias e arrecadar “impostos”; o funcionamento do Estado, com o crescente número de 

organizações criminosas que se infiltram na política; e a vida dos governantes – que ao 

combaterem a expansão dessas atividades podem ser vítimas de ameaças. Já a “segurança 

humana” é um conceito que alarga a noção tradicional de segurança, antes centrada na 

segurança dos Estados – o valor fundamental passa a ser o próprio indivíduo, apesar de 

não poder ser completamente dissociada do aparato estatal. Ela leva em conta diversas 

condições que ameaçam a sobrevivência, os meios de vida e a dignidade dos indivíduos. 

A segurança humana visa, protege-los contra ameaças como a pobreza, a fome, a doença, 

a criminalidade, as catástrofes naturais, as violações dos direitos humanos, a 

arbitrariedade, a violência sexual, a imigração, as deslocações internas, o contrabando de 

migrantes ou o desemprego. 

Destarte, vale observar as inúmeras ameaças à segurança nacional e humana 

trazidas pela atividade do contrabandista. Enquanto esse fenômeno é uma ameaça global, 

os seus efeitos são sentidos localmente. Quando ele se instala é capaz de desestabilizar 

países e regiões inteiras, comprometendo o desenvolvimento dessas áreas. A violência é 

o principal instrumento que esses grupos organizados utilizam para garantir a manutenção 

de seus lucros. As guerras entre facções criminosas pelo controle do poder nas fronteiras 

representam um risco real ao aumento da criminalidade no Brasil, à promoção de uma 

atmosfera hostil e insegura e à exposição das populações fronteiriças a um crescente teor 

de violência, gerando um aumento das despesas públicas para a segurança e policiamento. 

As atividades dessas organizações criminosas precisam dos atores estatais para obterem 

lucratividade e ter uma vida durável. Por isso, o crime organizado torna-se um braço 

obscuro do Estado, e este acaba por perder a sua transparência, sofrendo ainda com a 

ingerência dos interesses dos senhores do crime. 
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O contrabando em geral afeta negativamente as receitas do governo através de 

impostos perdidos e do prejuízo às empresas que atuam legalmente. Ainda, este emprega 

informalmente uma enorme quantidade de trabalhadores, que além de serem isentos de 

seus direitos trabalhistas prescritos por lei, são expostos a condições insalubres e 

inseguras de trabalho, tendo suas vidas diariamente ameaçadas e sua dignidade violada. 

Ao mesmo tempo, esses grupos exploram a mobilidade humana para contrabandear 

migrantes. Homens, mulheres e crianças, muitas vezes escapando de dificuldades 

econômicas e sociais em seus países de origem, caem nas mãos de contrabandistas. 

Migrantes contrabandeados – mesmo mediante conscientização –   são particularmente 

vulneráveis a experimentar violações dos direitos humanos em todas as fases do processo 

de migração. De acordo com a UNODC, esses indivíduos muitas vezes enfrentam 

exploração, abuso, diversas formas de violência, tratamento desumano, discriminação, 

racismo, marginalização ou falta de acesso à justiça. 

A cada ano, segundo o Casebook da Interpol contra o crime organizado (2014), as 

armas de fogo são usadas em mais de 245.000 mortes em todo o mundo (excluindo os 

países em um estado de guerra). O processo de fabricação, transferência, circulação e 

contrabando dessas armas abastecem, em muitas regiões do mundo, o crime e o 

terrorismo, representando uma séria ameaça para a segurança pública internacional. 

Nesse caso, identificamos que o contrabando atua também como uma fonte de fundos 

para o terrorismo. Assim sendo, fica claro que o contrabando atua de forma a pôr em 

risco, de diversas maneiras, tanto a segurança nacional, quanto a humana.   

6. Considerações finais  

Durante o desenvolvimento deste trabalho pode-se observar, a trajetória de 

crescimento e consolidação da rede organizada do crime que surge no território paraguaio 

e acaba por transcender as fronteiras do país. Pôde-se analisar que mesmo 150 anos depois 

do estouro da Guerra do Paraguai, apesar do ritmo de integração e cooperação entre os 

países do Cone-Sul, uma ferida permanece aberta. Parte dos problemas paraguaios atuais, 

inclusive o contrabando fronteiriço, se iniciaram na guerra e nunca foram resolvidos. O 

país teve ainda a desventura de viver períodos de grande incompetência governamental e 

passar por um governo ditatorial responsável por fortalecer as bases e raízes das 

atividades clandestinas no país, até o ponto de contaminar todo o aparato estatal e social 

do Paraguai com as atividades ilícitas – o que dificulta o processo de negociação. Viu-se 
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então os efeitos trazidos pela Guerra do Paraguai sob toda a trajetória de exaustão e 

desmoronamento do Estado paraguaio, desde sua fraqueza institucional e instabilidade 

societal, a sua tentativa de recuperação e reconstrução, ao atual problema que transborda 

do território paraguaio, repercutindo no Brasil.  

Ainda, foi tratado por esse estudo, como esse fenômeno de caráter transnacional 

passou a ganhar visibilidade e importância nas agendas de política externa dos países da 

Tríplice Fronteira. Observamos como o tema, inicialmente negligenciado, tratado de 

forma complacente, em seguida, entende-se que através da aproximação entre os dois 

países o assunto vai tornando-se politizado, ascendendo no quesito de prioridade nas 

agendas de Segurança regional e internacional desses países. 

O trabalho buscou também demonstrar como o passado-histórico dos atores se faz 

essencial para entender sua atual situação política, econômica e social, sua posição no 

sistema internacional e seus desafios e gargalos. Foi explorado o fato de como uma 

escolha ou ação tomada, sempre terá consequências. Independente da culpa de guerra, o 

conflito do Paraguai foi sim responsável por diversas mazelas que o país enfrenta hoje 

em dia, mas também reverberou contra o Brasil, na medida em que o contrabando 

fronteiriço se torna uma preocupação e responsabilidade de ambos os países. 
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Guerra contra a imigração: a institucionalização securitária da 

movimentação de pessoas na União Europeia 

Vinícius Armele dos Santos Leal5 

Resumo: A questão sobre as migrações internacionais ascende na prioridade política dos 

Estados em função do crescente número de pessoas forçadas a deixar as suas casas nos 

últimos anos devido às guerras ou perseguições e que segundo o ACNUR, já superou a 

marca de 50 milhões desde a Segunda guerra Mundial. A realidade de diversos países no 

mundo tem sido cada vez mais influenciada pela conexão entre migrações internacionais 

e segurança, configurando como ameaças transnacionais principalmente na Europa, visto 

que esta se apresenta ainda como uma opção de destino, apesar das fortes barreiras, da 

chamada “fortaleza europeia”. Trata-se de uma pesquisa que visa mostrar a política 

europeia comum de vigilância e gestão de fronteiras, observando a tipologia oferecida 

pela Escola de Copenhague na Teoria de Relações Internacionais.  

Palavras-chave: Securitização; Ameaças; Segurança; Migrações Internacionais; 

Criminalização.  

Introdução  

Nos últimos anos, apesar dos resultados contrários de investigações e pesquisas 

realizadas, os governos em sua maioria, continuam retratando cada vez mais a migração 

como uma ameaça à segurança. Uma série de eventos acaba por corroborar com a 

construção uma imagem que, principalmente os muçulmanos, constituem um perigo para 

as sociedades democráticas. Como exemplos, temos os ataques terroristas de Nova Iorque 

de 11 de setembro de 2001, os atentados em Madrid de 2004, os atentados de Londres de 

2005, os assassinatos de Paris de 13 de novembro de 2015.  

Contudo, a abordagem dominante da securitização de migração é baseada em uma 

perspectiva que enfatiza a segurança dos Estados ricos do norte e suas populações, 

ignorando a realidade de que os fluxos migratórios e de refugiados são muitas vezes o 

resultado da falta fundamental da segurança humana6 nos países mais pobres da Ásia, 

                                                           
5 Mestrando em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança Internacional pela Universidade Federal 

Fluminense. Contato: viniciusarmele@gmail.com 

6 Tendo como base o relatório de 1994 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

a noção de segurança humana faz parte de um discurso político mais amplo, sendo uma perspectiva de 

segurança centrada na pessoa, redefinindo, portanto, o objeto de referência da segurança. O conceito de 

segurança humana insere-se na crítica dos anos 1990 sobre as perspectivas tradicionais de segurança 

mailto:viniciusarmele@gmail.com
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África e América Latina. Desprezam-se os períodos históricos anteriores da colonização, 

que influenciaram as condições socioeconômicas e políticas atuais em muitos países 

menos desenvolvidos, favorecendo uma situação de falta de segurança humana das 

populações dessas regiões. Além disso, as mesmas políticas de migração podem agravar 

a insegurança humana devido às formas limitadas de migração legal (por exemplo, 

contrabando, tráfico, aumento da migração irregular). 

Em vista disso, este trabalho irá justamente tratar dessas políticas adotadas para a 

migração. Primeiramente iremos discorrer sobre o processo de constituição de 

comunidades inseguras através da instrumentalização do medo no que se configura em 

ameaças existenciais. Em seguida, versaremos sobre o que se baseia a política do medo e 

da exclusão, ou seja, aonde se concentra a ameaça. Por último, discutiremos como o 

próprio processo de integração europeia estaria diretamente relacionado com um processo 

concomitante de securitização e assim, de insegurança societal. Para considerações 

metodológicas, esta pesquisa se consiste na análise de documentos, pesquisa 

bibliográfica, visando à realização de uma revisão de literatura e de imprensa. 

Da constituição de comunidades inseguras a ameaças existenciais 

Em debates políticos e acadêmicos e em conversas diárias, os imigrantes e os 

refugiados são retratados frequentemente como perturbadores da forma normal de vida, 

ou seja, alterariam um conjunto de concepções pré-estabelecidas dentro de um imaginário 

comum de uma comunidade de pessoas em específico ou pior, eles são retratados como 

perigo a um modo de vida coletivo que define uma comunidade de pessoas. Algo que por 

si só é bastante subjetivo e controverso. Para a melhor compreensão do objeto apontado, 

utilizaremos a definição do conceito de “imaginação coletiva”, a qual o autor Benedict 

Anderson insere dentro da definição de nação. Compreendendo o que ele chama de 

“comunidades políticas imaginadas”, ou seja, “os membros da mais minúscula das nações 

jamais conhecerão, encontrarão ou nem sequer ouvirão falar da maioria de seus 

companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão entre eles” 

(ANDERSON, 2008, pp. 32-33). 

                                                           
focadas no Estado, pois estas não seriam mais úteis para a compreensão empírica após o mundo do pós-

guerra fria devido a diminuição dos conflitos entre Estados. 



50 
VI SEMANA DE DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL “Vulnerabilidades Brasileiras e os Dilemas da 

Segurança Humana” 

 

Dessa forma, através da definição de nação para Anderson, é possível compreender 

melhor a concepção moderna do termo, vocábulo esse que surge no discurso político 

durante a Revolução Francesa, mas que só começaria a deixar de ser vago a partir de uma 

teorização consciente do termo como fundamento natural do poder político, fundindo-se 

assim com o Estado em meados do século XIX (Rossolillo in Bobbio, 2010, pp. 795). 

Assim, é perceptível a ideia de comunidades imaginadas dentro do projeto político da 

ideologia7 nacional, ou seja, do nacionalismo que visa à fusão de Estado e nação, 

unificação em seu território, língua, cultura e tradições (Levi in Bobbio, 2010, p. 799). 

A partir desse ponto, da unificação da concepção de Estado e nação, estabelece-se 

uma relação de diferenciação com aquele que não pertence à mesma “comunidade 

imaginada” que a sua. Este passa a ser visto com desconfiança a partir do momento que 

ele é considerado como diferente e assim, é visto como deturpador de uma ordem pré-

estabelecida. O “outro”, como ele passa a ser reconhecido, é a materialização do que não 

pertence aos seus valores identificados. Ou seja, é uma relação dialética constitutiva entre 

interior e exterior. Dentro dessa lógica, partindo do imaginário comum, a imigração e o 

asilo político são comumente articulados dentro de um fenômeno que os relaciona com a 

insegurança. Insegurança com relação aos valores que se reconhece dentro da sua própria 

“comunidade imaginada”. Essa relação tem se agravado devido ao alto grau de 

midiatização nos últimos anos a partir da associação de perturbações sociais e violência 

urbana como decorrentes do fenômeno da migração, do asilo e questões relacionadas 

resultando em intensos debates internos. 

  Tais representações da migração e do asilo traduzem um sentimento de 

desconforto dentro da questão societal em referência a sua compreensão para a Escola de 

Copenhague. A partir dessa perspectiva, os estudos de segurança abordam o tema da 

insegurança societal, com especial referência ao caso de migração.  

A migração e o asilo tornam-se um fator em uma dialética política constitutiva em 

que garantir a segurança unitária e a identitária de uma comunidade depende de fazer esta 

mesma comunidade insegura. Esta forma de securitização8 traz um domínio peculiar do 

                                                           
7 Segundo acepção de Norberto Bobbio, “um conjunto de ideias e de valores respeitantes à ordem pública 

e tendo como função orientar os comportamentos políticos coletivos” (BOBBIO, 2010, p.585). 

8 Definir securitização 
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julgamento ético-político em que “o que uma sociedade pretende para si como uma vida 

ideal e boa” é composto com base em o que pretende para si mesmo como uma vida 

existencialmente perigosa, ou seja, longe do terror da autopreservação.  

Como o autor Jef Huysmans destaca, a partir do processo de distribuição do medo 

e a intensificação do processo de alienação constitui-se uma comunidade política que será 

marcada pela busca da liberdade de ameaças existenciais, esse processo de securitização 

da imigração e do asilo corrobora para construção da confiança política, da lealdade e da 

identidade ao estabelecer comunidades políticas inseguras. Ou seja, um processo peculiar 

que visa “garantir a unidade e a identidade através da instauração de insegurança 

existencial” (Huysmans, 2006, p. 47). O que irá ficar claro é que nesse domínio de 

julgamento ético-político, não haverá um impedimento para a violência.   

Em um sistema político que não tem uma autoridade maior para impor um estado 

de direito, o rule of law, e para assim coagir seus membros em coexistência pacífica, a 

vida é um algo precário. O mais forte pode sempre tentar apagar o fraco do sistema por 

pura aplicação de força. Assim, o processo que envolve a securitização do tema de 

migração e asilo se apresenta cada vez mais eminente dentro da agenda de segurança dos 

Estados, visto que o aspecto fulcral é a sobrevivência da unidade política mais importante. 

Como define Buzan, “nas relações internacionais segurança refere-se, em primeira 

instância, a uma situação existencial na qual a sobrevivência do Estado como uma 

unidade política é o aspecto definidor” (Buzan et al., 1998, p. 21).  

A securitização da imigração ou dos refugiados depende então de instituir alegações 

credíveis de que eles são um fator importante que põe em perigo a sobrevivência das 

unidades políticas (Huysmans, 2006, p. 47). Partindo de uma perspectiva econômica e 

mercadológica, um súbito afluxo de um elevado número de imigrantes pode desestabilizar 

o mercado de trabalho, resultando em um aumento do desemprego, provocando agitação 

popular e um problema de legitimidade para o governo. Tal desenvolvimento pode, 

posteriormente, enfraquecer a posição competitiva do país no sistema internacional. Esse 

é um argumento comumente utilizado para justificar a ligação entre o número de 

imigrantes mediante o mercado de trabalho como uma situação existencialmente 

perigosa.  
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Diversas metáforas são utilizadas para descrever a movimentação dos migrantes, 

palavras essas que possuem conotações poderosas para o processo de securitização. Como 

pode ser visto em diversos meios de comunicação em que metáforas pejorativas como 

“enchente”, “invasão” ou como o ex-primeiro-ministro britânico David Cameron nomeou 

como “enxame de migrantes” sobre a ida dessas pessoas à Europa, estas têm uma 

conotação existencial que facilita a securitização sem necessitar assim de argumentos 

mais complexos sobre como um aumento do número de pessoas ameaça a existência de 

uma comunidade política.   

Percebe-se então que a emigração e o refúgio podem ser vistos como um 

instrumento que é adaptado ao discurso de acordo com o interesse dos Estados. Há o 

deslizamento da inquietação e do mal-estar sobre a percepção dos refugiados traduzindo 

em um perigo existencial que é central para o processo de enquadramento de segurança. 

Contudo, apesar dessa inquietação poder ter graves repercussões políticas e cotidianas, 

os migrantes não constituem em si mesmos uma situação em que a imigração e o asilo 

tornam-se vinculados com um discurso existencial que coloca em primeiro plano a 

sobrevivência da comunidade política. 

No entanto, a questão fundamental desse enquadramento não é a existência física 

da unidade política, que pela ótica de segurança tradicional é a questão primordial. O que 

precisa estar seguro é preferencialmente a autonomia da comunidade como uma unidade 

política, ou como os teóricos da Escola de Copenhague definem, em termos da sua 

"identidade independente" e "integridade funcional”. O discurso contemporâneo sobre a 

imigração na União Europeia é o contraste entre uma retratação negativa dos requerentes 

de asilo e imigrantes ilegais, que normalmente são aqueles mais necessitados de proteção, 

e a fala sobre a necessidade de aumento da migração econômica para apoiar o crescimento 

e manter as condições do bem-estar (Huysmans, 2006, p. 48). Como Huysmans (2006) 

esclarece muito bem, “a política de migração repressiva e permissiva que se desenrola 

neste contraste, ambas as posições políticas compartilham um desejo de controlar a 

dinâmica da população com a finalidade de otimizar uma sociedade de "bem-estar", 

mantendo o indesejado fora e integrando o necessário no mercado de trabalho”. Ou seja, 

a imigração clandestina representa um perigo existencial nessa visão, não porque ameaça 

a riqueza ou a estabilidade de uma sociedade, mas porque representa um desafio para a 

sua integridade funcional.  
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O problema não é a identidade e a autonomia da unidade política, mas os fluxos 

migratórios e de refugiados que a ameaçam. Enquadrar a unidade política e a liberdade 

dessa maneira é um método poderoso para sustentar uma imagem de concluída, de 

unidade harmoniosa que só parece estar experimentando conflito, desintegração ou 

violência em razão dos fatores externos como a migração. Assim, ao ameaçar a 

comunidade afirma-se e reitera a própria existência da comunidade como uma unidade 

política autónoma. Dessa forma, a securitização da imigração e dos refugiados produz e 

reproduz uma comunidade política de insegurança (Passim. pp. 49-51). 

Política do medo e da exclusão 

A respeito da integridade funcional que estaria sendo ameaçada, o ponto é 

especificar o que se concebe como aquilo que deve ser mantido.  Desse modo, aponta-se 

o Estado assistencial, aquele que promove intervenção no campo social e garante “tipos 

mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação, educação, assegurados a todo o 

cidadão, não como caridade, mas como direito político” (Wilenski, 1975, apud Regonini, 

2010), ou seja, o Estado do bem-estar. O Welfare state foi um produto da “questão social” 

que eclodiu na segunda metade do século XIX, surgida como efeito da Revolução 

Industrial e que surpreendeu a burguesia e se impôs como o problema sem solução do 

Estado moderno. Fez-se necessário uma tecnologia social que determinasse as causas das 

divisões sociais e tratasse de lhes remediar, mediante adequadas intervenções de reforma 

social. Como alternativa ao liberalismo, nasceu o Estado interventivo que atuava no 

financiamento e administração de programas de seguro social (Passim in Bobbio, 2010, 

pp. 403-416). 

Assim, a ideia que perpassa entre a comunidade imaginada e se transfigura na 

ameaça hipotética que é canalizada durante o enquadramento de segurança de situações 

existenciais se dá através da interação política da distribuição e administração do medo e 

da confiança. Em outras palavras, uma interpretação cultural dos perigos de migração 

divide a vida em mundos entre o semelhante cultural que pode ser confiável e o 

culturalmente diferente que tem a capacidade de corromper a identidade cultural que 

cimenta a confiança entre o semelhante cultural. 

O ponto que fundamenta essa análise já foi discutido por diversos autores 

anteriormente, dessa forma, faz-se necessário incorporar essa discussão ao momento. 
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Utilizando a leitura sobre Hobbes, no qual o autor define que na luta pelo poder, todos os 

homens são tão iguais quanto o outro, nenhum se destacando, e, a partir disso, cada um, 

por natureza, tem suficiente potencialidade para matar o outro, já que a fraqueza pode ser 

compensada pela astúcia. Em razão dessa lógica do estado de natureza, surge a 

necessidade segundo Hobbes em criar o Estado, ou como Hannah Arendt pontua, “a 

raison d’être do Estado é a necessidade de dar alguma segurança ao indivíduo, que se 

sente ameaçado por todos os seus semelhantes” (ARENDT, 2012, p.208)  

Ou como a filosofia de Hobbes deixa claro sobre a reflexão da ideia de medo e 

liberdade: “liberdade e medo são coisas coerentes (...) geralmente todos os atos que os 

homens realizam nos Estados, por medo da lei, são atos cujos agentes tinham liberdade 

para deixar de fazê-los” (Hobbes, Leviatã). O medo, então, é resultado da igualdade dos 

homens vivendo em estado de natureza, já a liberdade se dá via criação do Estado, ao 

exercer sua soberania, sendo então consequência do contrato, e o seu objetivo é a 

manutenção dos homens no estado civil. Assim, compreende-se o relevante papel que a 

filosofia política hobbesiana tem para a sociedade moderna. Trata-se da análise de uma 

teoria da soberania e não do poder absoluto, como sempre foi interpretada (BUENO, 

2010, p. 1). 

Contudo, a política em geral e a política de segurança não constrói as relações de 

confiança por meios diretos de infraestrutura de organização societal e instituições que 

estabelecem solidariedade, semelhança ou consenso. Ao contrário, a origem da confiança 

normalmente é articulada de forma indireta ao distanciar a unidade política, tanto 

discursivamente quanto institucionalmente, de outros seres humanos que não devem ser 

confiados ou pior, que devem ser temidos. Por exemplo, ao articular sistematicamente o 

islã como uma ameaça, facilita-se o nutrir de uma ideia de unidade sem ter que fazer o 

seu conteúdo explícito, o que acaba por ajudar a construir um domínio político de 

insegurança. 

Esta interpretação da prática de segurança que categoriza as relações humanas 

afirma que a política do medo desempenha um papel importante na estruturação da 

insegurança. Sendo assim, o medo não é simplesmente uma emoção que o enquadramento 

de segurança instiga nas relações sociais. Isto é, dentre todos os demais, é um princípio 

organizador que torna as relações sociais pautadas nele mesmo. Diferente de ensinar 

valores morais e civis, aumentando a coesão social por meio da prática de segurança, esse 



55 
VI SEMANA DE DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL “Vulnerabilidades Brasileiras e os Dilemas da 

Segurança Humana” 

 

processo faz com que as relações sociais sejam organizadas através da construção e 

circulação do medo. Este princípio organiza as relações sociais por “objetivar um medo 

epistemológico do desconhecido através da identificação de perigos existenciais” 

(HUYSMANS, 2006, p. 54). 

É possível dessa forma, concluir que a instituição de domínios de insegurança 

esculpe uma unidade política por meio da distribuição e arranjo de medo. Mas também 

inscreve um imperativo para agir contra os perigos da comunidade política. O lado 

instrumental da prática de segurança estratifica as relações sociais e estabelece um 

processo de administração da inclusão e exclusão. A política de segurança é muitas vezes 

mais diretamente e visivelmente amarrada como uma estratégia de distanciamento e/ou 

neutralização das ameaças definidas. Tomemos como exemplo o aumento do controle nas 

fronteiras a fim de dificultar a entrada de imigrantes e refugiados em um país. Esta é uma 

estratégia que sustenta a distância entre a sociedade e o ambiente externo perigoso 

(Ibidem. p. 55).   

A alternativa em distanciar do perigo é eliminá-lo. Para isso é possível que haja a 

integração do estrangeiro, reduzindo assim a diferença entre eles e os nativos, através de 

uma estratégia de inclusão. Ou então, a estratégia radical de eliminação do perigo, a morte 

do indesejado. A securitização tem a capacidade de enquadrar a matança sistemática 

como uma estratégia de sobrevivência. Com o objetivo de preservar e garantir a 

sobrevivência ótima da comunidade de pessoas que estão em perigo. Matar é assim 

justificado como salvação e/ou otimização de vida (Ibidem. p. 56). 

Integração Europeia e insegurança societal 

A principal questão que precisa ser debatida é como a imigração, o asilo e os 

refugiados foram construídos como objetos de medo e são vinculados em debates 

complexos diretamente relevantes para a regulação e a constituição do pertencimento à 

União Europeia. Como o processo de integração europeia está implicado na capitulação 

da imigração, do asilo e do refúgio em um problema de segurança na Europa Ocidental? 

Os Estados classificam os migrantes em categorias distintas de migrantes 

internacionais para poder gerenciar o fluxo de pessoas. Essa categorização é uma 

atividade política significante visto que os indivíduos são tratados de formas diferentes 

de acordo com qual grupo eles são colocados. Segundo Vaughan-Williams (2010), “os 
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‘migrantes legais’, são aqueles que entraram no Estado de forma legal através de uma 

fronteira oficial e são reconhecidos como indivíduos legítimos nesse território”. Em 

decorrência disso, “imigrantes ilegais são aqueles que não alcançaram o critério para a 

admissão em um Estado: esses indivíduos podem ser futuramente classificados em termos 

de imigrantes clandestinos ou imigrantes irregulares”. 

Atualmente, a migração é alocada a uma questão de problema de segurança que 

conecta outros problemas como o terrorismo, crime internacional e controle de fronteiras. 

As políticas de combate ao terrorismo já haviam se fortalecido antes do 11 de setembro e 

a “guerra ao terror”, após esses eventos, entrou em um domínio já fortemente pré-

estruturado de insegurança, visto que os terroristas poderiam abusar dos procedimentos 

de asilo para entrar em um país. Assim, novas medidas foram introduzidas, tais como: 

certas cláusulas relativas ao reagrupamento familiar, os procedimentos de asilo foram 

ajustados; houve a extensão do uso de informações de bancos de dados existentes e de 

bases de dados em desenvolvimento como o Sistema de Informação Schengen II; etc.  

O enquadramento de segurança da imigração e do asilo não exige necessariamente 

que eles estejam diretamente definidos como uma ameaça existencial ou uma fonte de 

medo existencial. Sua securitização muitas vezes resulta de desenvolvimentos políticos 

mais amplos por ser um problema que interliga uma série de questões políticas por meio 

da linguagem de segurança e a implementação de procedimentos e instrumentos de 

segurança. Ou seja, a questão chave não é a ameaça que os refugiados e os requerentes 

de asilo representam, mas sim a livre circulação de terroristas. Assim, “os refugiados e 

requerentes de asilo são inseridos neste debate de segurança, pois os procedimentos de 

asilo são um instrumento de regulação da livre circulação” (HUYSMANS, 2006, p. 64). 

Essas regulamentações restritivas de imigração, do asilo e do refúgio sustentam um 

processo mais amplo de deslegitimação da presença de imigrantes, de requerentes de asilo 

e refugiados. Esse é um quadro problemático recente, visto que principalmente na Europa 

se observou o oposto por muito tempo. A migração não era apenas tolerada, mas 

encorajada ativamente.  

Dessa forma, faz-se pertinente examinar o processo de transformação que a 

migração sofreu ao longo dos anos durante a estruturação da União Europeia. Podemos 

assim separar em três períodos distintos. O primeiro entre as décadas de 1950 e o início 
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de 1960, na qual os imigrantes eram tratados como força de trabalho valiosa em diversos 

Estados europeus. O cenário do pós-segunda guerra mundial exigiu uma mão de obra 

barata e flexível para o processo de reconstrução europeia. Em razão da necessidade de 

trabalho extra, países como a França, a Alemanha e os Países Baixos realizaram uma 

política de migração permissiva ou mesmo promocional. 

Em sequência, ao final da década de 1960 e até os anos 1970, a migração começa a 

ser percebida como um problema para a Europa, decorrente do movimento de chegada de 

pessoas, se associando à desestabilização da ordem civil, sendo vista como causadora de 

preocupação para o modelo de bem-estar social - welfare state. Contudo, como a questão 

do desenvolvimento do mercado interno permanecia ainda como prioridade, além da sua 

consolidação e de seu alargamento, a livre circulação de pessoas não era uma questão 

prioritária. Da mesma forma, a livre circulação de trabalhadores de fora dos estados-

membros era uma questão ainda mais marginal. Assim, percebe-se que o tema se 

configura dentro do espectro da Escola de Copenhague como politizado.  

Segundo Huysmans (2006), a transição da politização do tema para securitização 

do mesmo ocorre dos anos 1980 ao início dos 1990. Nesse período, observamos a 

incorporação gradual da migração e da política de asilo na estrutura constitucional da 

Comunidade Econômica Europeia (CEE) e da Comunidade Europeia (CE). Uma 

sequência de acordos irá conectar, pela primeira vez, a imigração e os problemas de asilo 

com o terrorismo, com crimes internacionais e com o controle de fronteiras. O 

ordenamento jurídico começa a partir do Ato Único Europeu de 1986, com a Convenção 

de Schengen de 1990, completando o Acordo Schengen, designado para suprimir 

gradualmente os controles nas fronteiras comuns e instaurar um regime de livre circulação 

para todos os nacionais dos Estados signatários, dos outros Estados da Comunidade ou 

de terceiros países, culminando no Tratado de Amsterdã de 1997.  

Já no início dos anos 2000, novas diretrizes na área da migração foram acertadas 

no Conselho Europeu de 2002. O combate à imigração ilegal seria mais rigoroso, através 

do regulamento de vistos, com acordos de readmissão, e políticas voltadas para o 

afastamento, repatriamento e tráfico de seres humanos. Além disso, foi definida a 

melhoria da gestão de fronteiras externas através da criação de uma polícia europeia, da 

construção de uma rede de escritórios sobre a imigração, do desenvolvimento de um 

modelo de análise de risco comum, a questão da repartição dos encargos das operações, 
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e por último, o desenvolvimento de normas e procedimentos comuns para lidar com os 

pedidos de asilo. 

Destarte, podemos introduzir a conexão entre securitização da migração e 

inovações no controle das fronteiras como um ponto relevante no campo das relações de 

segurança globais, a partir do momento que os Estados classificam os diferentes tipos de 

migrantes. As formas tradicionais de segurança de fronteiras dos Estados soberanos 

pautam-se desde a emissão de visas e a obrigatoriedade de passaportes até outras formas 

de monitoramento do movimento de entrada e saída dos indivíduos nos Estados.  

Segundo o geógrafo e diplomata Michel Foucher, a fronteira possui um objetivo 

geopolítico por excelência, sendo um lugar de inscrição da política no território 

englobando as funções clássicas de política (soberania), legal (direito), fiscal (alfândega), 

policial (controle) e militar (defesa) (Foucher, 2003, p.23). Na cena transfronteiriça 

contemporânea observamos fronteiras políticas mais numerosas, mais visíveis e em plena 

regulamentação e de regimes de controle mais restritos (Ibid, p. 24). Contudo, fronteiras 

não são mais encontradas apenas nos portos, aeroportos e outros cruzamentos 

tradicionais, atualmente essas fronteiras se expandiram não no sentido territorial 

tradicional, mas através das tecnologias biométricas e de vigilância, com reconhecimento 

facial, leitor de digitais e identificador de íris; assim como da própria atuação além-

fronteiras. A identificação da migração como um problema de segurança estimulou novas 

práticas de segurança de fronteiras que desafiam ideias convencionais onde se encontram 

as mesmas. 

Apesar do Acordo de Schengen objetivar uma área de livre circulação para os 

cidadãos europeus dentro e entre os territórios dos membros da União Europeia, ele foi 

acompanhado por um endurecimento no controle para os nacionais não europeus. 

Diversas medidas compensatórias, como regime mais rigoroso sobre asilo e imigração 

foram implementadas para evitar a entrada ilegal vinda do exterior.  

Para compreender a lógica de como o processo de integração europeia está incursa 

na reprodução da securitização, é importante entender a dinâmica fundamental que a 

securitização do mercado interno possui para a integração europeia e a securitização da 

migração. O pressuposto é que, abolindo os controles nas fronteiras internas e facilitando 

os fluxos transnacionais de bens, capitais, serviços e pessoas, desafiaria assim a ordem 
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pública e o Estado de Direito. Essa conexão direta foi construída com tanto sucesso que 

obteve a concepção de senso comum. Contudo, não é suficiente apenas relacionar o 

controle de fronteiras internas e externas para fazer os problemas do controle das 

fronteiras e livre circulação uma questão de segurança. Esta ligação tem de ser 

enquadrada em termos de segurança interna, ao invés de ser alocada como controle do 

mercado de trabalho, procedimento referente ao objetivo inicial. O ponto então foi a 

identificação de um efeito contrário da criação do mercado interno, a facilitação que esse 

traria para as atividades ilegais e criminais de terroristas, organizações criminais 

internacionais e imigrantes (HUYSMANS, 2006, pp. 69-70). 

É importante destacar que não há a necessidade do “ato de fala” ser de forma literal, 

ou como convencionalmente entendido. A Convenção de Schengen constituiu-se como 

movimento securitizador significante, visto que colocou o tema dentro da estrutura 

institucional de segurança interna dos Estados europeus. O ponto que Huysmans destaca 

é a produção de um “domínio de insegurança”, no qual alguma coisa é solucionável na 

esfera política, e é realocada para a esfera de segurança. A segurança então passa a ser 

entendida como uma “técnica política de concepção” que estrutura e categoriza relações 

sociais (HUYSMANS, 2006, p. 12) com implicações significantes. Se um indivíduo é 

concebido em termos humanitários, ele é tratado com compaixão e como detentor de 

direitos particulares. No contrário, se um migrante é visto em termos de segurança como 

ameaça, então ele pode estar sujeito a práticas de exclusão (VAUGHAN-WILLIAMS, 

2010, p. 139). 

Considerações finais  

A presença de outras culturas no continente europeu, com religiões, etnias, línguas 

e condições econômicas diferentes, são encaradas como uma ameaça a ser securitizada 

por que interferem diretamente na base do processo de integração: a formação de uma 

identidade europeia. Ou seja, esses fluxos migratórios, apesar de serem decorrências de 

ações europeias anteriores, são vistos como um risco de fragmentação, que abalaria a 

própria existência da UE. Dessa forma, são estabelecidos regimes xenófobos na Europa 

que defendem o endurecimento das políticas migratórias fomentando um processo de 

securitização na UE que pode levar à criação de uma fortaleza europeia com fronteiras 

militarizadas e baseada em uma política racista de “guerra contra a imigração”, na qual o 
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imigrante é visto como impossível de ser integrado socialmente, podendo a qualquer 

momento ser expulso, de acordo com as necessidades econômicas.  

Em decorrência desse processo, nos anos que seguiram a estruturação da integração 

regional desenvolveu-se um pesado aparato de segurança, composto pela proliferação de 

agências de inteligência e segurança comunitárias. Como já foi abordado, com Schengen, 

há um controle mínimo para entrada e saída na UE de cidadãos europeus e uma 

fiscalização minuciosa para os oriundos de terceiros países. Já na fronteira interna, são 

abolidos os tradicionais postos de fronteira, permitindo-se a livre circulação de europeus 

e nacionais de outros países que ingressaram legalmente na UE. (ATGER, 2008, p.7). 

Aqueles que apoiam a securitização da imigração estritamente para combater o 

terrorismo e o crime organizado têm o projeto de criar normas legais para viver a exceção, 

sem seguir a lógica de “quando as armas falam, as leis se calam”, que justificaria medidas 

excepcionais – muitas vezes restritivas à liberdade individual. A securitização só deve 

existir se for para eficientemente eliminar a criminalidade transnacional, e não 

simplesmente antagonizar os indivíduos culturalmente diferentes (BRACANTE; REIS, 

2009, pp. 95-101). O grande complicador nesse cenário é a formação de um “Estado de 

exceção permanente”, no qual há uma forte interferência estatal nas liberdades (como de 

locomoção) em prol da proteção da integração europeia (FERREIRA, 2011, pp. 54–57). 

Apesar dos debates sobre os controles nas fronteiras da UE serem intensos, a perda 

contínua de vidas no Mediterrâneo por causa da falha em resgatar as pessoas que 

procuram atingir as fronteiras meridionais da UE tem alimentado muita a angústia sobre 

o assunto. Embora haja um consenso geral de que algo precisa ser feito para diminuir a 

perda de vidas, não há uma medida centralizada e conjunta para tratar do tema, mas sim 

existem abordagens muito diferentes para o que deve ser feito. O pano de fundo desse 

debate e o que deve ser a principal pergunta que devemos fazer com tudo isso seria: "que 

tipo" ou “qual” controle nas fronteiras a União Europeia deve ter?  
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Considerações jurídicas sobre o emprego do Exército na Segurança 

Pública no Rio de Janeiro X Missão de Paz no Haiti (MINUSTAH).  

ARONES LIMA DA ROSA9 

Orientador: Prof. João Marcelo Pereira Dalla Costa10 

 

 

O presente trabalho aborda as considerações jurídicas das operações desenvolvidas pelo Exército Brasileiro 

nos Complexos do Alemão e da Maré no Rio de Janeiro, bem como nas operações no contexto da Missão 

das Nações Unidas para estabilização do Haiti. (MINUSTAH). Em ambas oportunidades será apresentada 

a legislação que amparou  o emprego do Exército Brasileiro, dando legalidade ao uso da Força. Assim 

sendo, serão abordados aspectos de direito constitucional, infraconstitucional e internacional no contexto 

das operações de Garantia da Lei e da Ordem e da MINUSTAH.  Os aspectos legais serão abordados 

ilustrando seus efeitos para a liberdade de ação dos comandantes, bem como para a manutenção dos direitos 

e garantias individuais da população local. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como escopo informar ao leitor sobre considerações jurídicas do 

emprego das Forças Armadas na segurança pública no Rio de Janeiro e na Missão de 

Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH). Em ambos os casos, o emprego 

da Força não prescindiu de uma fundamentação legal. Assim sendo, nas duas 

oportunidades, a fundamentação partiu de uma abordagem sistemática das leis tendo 

como norte a Constituição Federal de 1988, seja para tratar dos princípios que regem as 

relações internacionais brasileiras, bem como o emprego das Forças Armadas na Garantia 

da Lei e da Ordem. Vale lembrar que partindo deste ponto inicial, a legislação 

infraconstitucional regulou os pormenores do emprego das Forças Armadas nas 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Por sua vez, a fundamentação do emprego das 

Forças Armadas nas missões de paz sobre a égide da Organização das Nações Unidas, 

também  possui sua fundamentação legal partindo de legislação infraconstitucional. É o 

que encontramos no disposto na lei 2953/1956 que regula o envio de tropas para missões 

de paz fora do território nacional. No caso específico da MINUSTAH, serão abordados 

os aspectos do mandato da ONU que regulou a missão e o emprego das Forças Armadas 

brasileiras, bem como a aplicabilidade ou não dos institutos do Direito Internacional dos 

Conflitos Armados (DICA). 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Durante a elaboração do trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica abordando o 

que os principais autores sobre o assunto pensam em relação ao caso. Neste mister, foram 

utilizados autores consagrados em direito constitucional, administrativo, penal e 

processual penal. A questão da perspectiva do emprego das Forças Armadas brasileiras 

na MINUSTAH foi analisada com base nas fontes primárias afetas ao caso como a Carta 

da ONU e o mandato da missão. Como fontes secundárias, foram consideradas as 

opiniões de estudiosos sobre o assunto mediante a análise de artigos acadêmicos afetos 

ao tema do presente trabalho.    
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico do presente trabalho constitui-se de uma sólida bibliografia 

contendo, não só obras de juristas, bem como artigos científicos que tratam , 

especificamente, dos assuntos em questão. Desta maneira, a doutrina jurídica contemplou 

os fundamentos constitucionais do emprego das Forças Armadas nas Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, bem como na MINUSTAH. Além da doutrina, foi utilizada 

como fonte do direito e da pesquisa, a lei. Logo, no presente trabalho, foi utilizada a 

legislação afeta aos dois casos como por exemplo: a legislação infraconstitucional, o 

mandato e o State of Force Agreement (SOFA) da MINUSTAH. Já as fontes secundárias 

adotadas consistiram em artigos acadêmicos que fomentaram o debate sobre as questões 

propostas no trabalho.   

 

 

4. MISSÃO CONSTITUCIONAL DAS FORÇAS ARMADAS 

 

Ao falarmos de ordenamento jurídico brasileiro, o ponto de partida é a Constituição 

brasileira de 1988. Nela está insculpida toda a organização do Estado brasileiro, bem como 

a destinação de suas instituições.  As Forças Armadas, portanto, encontram sua destinação 

no artigo 142 na Carta Magna: 

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 

disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, 

à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.” 

(Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988)”. 

Fica claro com a leitura do art 142 da Carta Magna, que a destinação das Forças Armadas 

transcende a defesa externa e contempla a garantia dos poderes constitucionais e a garantia 

da lei e da ordem. Desta forma, as operações desenvolvidas pelas Forças Armadas nos 

complexos do Alemão e da Maré, encontraram amparo na Constituição. 

A destinação das Forças Armadas é bem descrita por José Afonso da Silva: 

“Constituem, assim, elemento fundamental da organização coercitiva a serviço do direito e da 

Paz Social. Esta nelas repousa pela afirmação da ordem na órbita interna e do prestígio estatal da 

sociedade das nações. São, portanto, os garantes materiais da subsistência do Estado e da perfeita 
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realização de seus fins”.(Silva, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo, ed 

Malheiros p. 771). 

 

O emprego das Forças Armadas é tratado na legislação como norma constitucional de 

eficácia contida e, logo, necessita de lei para sua regulamentação. A lei que cumpre este 

papel é a lei 97 de 1999. A referida lei trata do preparo e emprego das Forças Armadas. 

Dentre as possibilidades de emprego, está o emprego nas operações da garantia da lei e da 

ordem.  

 

“Art.15 §2° A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de 

quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do 

Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio relacionados no art 144 da Constituição 

Federal.” (Brasil, Lei Complementar 97/99). 

 

Interpretando a referida legislação, percebemos que as Forças Armadas tem seu emprego 

condicionado por sua destinação constitucional que compreende, além de outras atividades, 

a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas.  

Acerca do emprego das Forças Armadas em missões de paz sob a égide da Organização das 

Nações Unidas (ONU), a legislação brasileira contempla este tipo de emprego partindo da 

possibilidade de celebração de tratados pelo Presidente da República e da sua aprovação pelo 

Congresso Nacional.11 Além disso, ainda vigora a já citada lei 2953 que dispõe sobre envio 

de tropas brasileiras ao exterior. 

Vale ressaltar que este envio é decorrente da assinatura brasileira da Carta da ONU, bem 

como, de acordo com a referida lei, de qualquer outro compromisso decorrente de tratado 

assumido pelo Brasil.   

 

 

 

 

                                                           
11 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: VIII - celebrar tratados, convenções e 

atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; 
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5. CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS DO EMPREGO DO EXÉRCITO NAS 

OPERAÇÕES NAS OPERAÇÕES ARCANJO E SÃO FRANCISCO.  

 

           Ao falar do emprego do Exército Brasileiro nas Operações Arcanjo (complexos do 

Alemão e Penha) e na Operação São Francisco (complexo da Maré), devemos tomar 

como ponto de partida o ordenamento jurídico pátrio. Desta maneira, além da 

Constituição Federal e da lei complementar 97/99, o referido emprego tem como 

fundamento a Lei complementar 117 de 2004 e a Lei Complementar 136 de 2010. De 

acordo com estes diplomas legais, o emprego das Forças Armadas pode ser dividido em 

duas situações: uma episódica e outra permanente. 

A atuação permanente se dá contra os delitos transfronteiriços e ambientais na faixa de 

fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores e contra o tráfego aéreo ilícito no espaço 

aéreo. 

A forma episódica ocorre na preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 

e do patrimônio, na segurança de eventos oficiais ou públicos, particularmente os que 

contem com a participação de Chefes de Estado e para a segurança de pleitos eleitorais. 

No caso do emprego das Forças Armadas na segurança Pública no Rio de Janeiro este se 

deu baseado no art 15 da Lei Complementar 97.  

De acordo com o referido diploma legal, emprego das forças Armadas na Garantia da Lei 

e da Ordem é da responsabilidade do Presidente da República. Tal atuação ocorrerá de 

acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, depois de esgotados 

os instrumentos destinados à preservação da ordem pública constantes do art 144 da Carta 

Magna (polícias federais e estaduais).12  

Vele ressaltar que são considerados esgotados tais órgãos após reconhecimento formal da 

inexistência, indisponibilidade ou insuficiência dos mesmos por parte do chefe do 

executivo da unidade da federação em questão de acordo com o §3º art 15 da Lei 

Complementar 97.13 

                                                           
12  Constituição 1988. Art 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através 

dos seguintes órgãos:I- polícia federal;II - polícia rodoviária federal;III - polícia ferroviária federal;IV - 

polícias civis;V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

13  Lei complementar 97. Art 15 § 3o Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 

da Constituição Federal quando, em determinado momento, forem eles formalmente reconhecidos pelo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
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O emprego das Forças Armadas se deu nas duas operações de acordo com o previsto no 

§3º art 15 da Lei Complementar 9714, no tocante a forma episódica e em relação à área 

pré-definida.   

Durante as operações, as Forças Armadas exerceram o controle operacional dos órgãos 

de segurança pública que se fizeram necessários ao desenvolvimento das ações. Assim 

sendo, órgãos da polícia judiciária e do policiamento ostensivo atuaram em proveito das 

operações e em coordenação com as Forças Armadas.15 

Nos resta salientar que o exercício de tais funções pelas Forças Armadas ensejou a criação 

de dispositivos que facilitassem a execução de tarefas de cunho policial, particularmente, 

o exercício da polícia judiciária. 

Para entendermos o exercício da polícia judiciária, devemos recorrer à sua definição, bem 

como a diferença entre esta e a polícia administrativa. Vejamos o que nos ensina Maria 

Silvya Zanella Di Pietro: 

Entende-se como poder de polícia, a atividade do Estado consistente em limitar 

o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Di Pietro 

(2007, p. 104). 

A principal diferença que se costuma apontar entre as duas está no caráter 

preventivo da polícia administrativa e no repressivo da polícia judiciária. A 

primeira terá por objetivo impedir ações anti-sociais, e a segunda, punir os 

infratores da lei penal. Di Pietro (2007,p.105). 

 

Desta maneira, foram instaladas delegacias de polícia judiciária militar e delegacias de 

polícia civil na área de atuação das Forças Armadas nas duas operações. Estes órgãos 

                                                           
respectivo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes 

ao desempenho regular de sua missão constitucional. 

14 Lei complementar 97.  § 4o Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3o deste artigo, após 

mensagem do Presidente da República, serão ativados os órgãos operacionais das Forças Armadas, que 

desenvolverão, de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, as ações 

de caráter preventivo e repressivo necessárias para assegurar o resultado das operações na garantia da 

lei e da ordem.      (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

15 Decreto 3897/2001. Art. 3º  Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da 

ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

porque esgotados os instrumentos a isso previstos no art. 144 da Constituição, lhes incumbirá, sempre 

que se faça necessário, desenvolver as ações de polícia ostensiva, como as demais, de natureza preventiva 

ou repressiva, que se incluem na competência, constitucional e legal, das Polícias Militares, observados 

os termos e limites impostos, a estas últimas, pelo ordenamento jurídico. 
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foram responsáveis pela lavratura dos flagrantes delitos que se fizeram necessários por 

ocasião da ocorrência de crimes comuns ou militares. 

Acerca dos crimes comuns e militares, podemos tecer algumas considerações acerca do 

assunto.  

Em relação aos crimes militares estes encontram sua definição no art 9º do Código Penal 

Militar. Particular atenção deve ser dada ao inciso III, alínea d) do referido artigo, uma 

vez que aí estão previstos os casos nos quais o civil comete crime militar. Assim sendo, 

Paulo Cesar de Assis nos ensina: 

Quando o civil comete crime militar, levando-se em conta, sempre, 

o critério ex vi legis do nosso Código Penal castrense, entendemos que tal delito 

é acidentalmente militar, ou seja, contra as instituições militares, á luz do que 

dispõe o inciso III do artigo 9° do CPM. Assis (2010, p. 50) 

Neste contexto, foram cometidos pelos civis crimes militares, particularmente aqueles 

contra as instituições militares, além dos crimes comuns. De acordo com os dados obtidos 

junto à assessoria jurídica do Comando Militar do Leste, foram efetuadas 243 prisões em 

flagrante por ocorrência de crimes militares. Em sua maioria, tais prisões se deram por 

desacato, agressões ou ofensas à tropa. 

Ao conjugar aspectos operacionais e jurídicos, podemos perceber que a decisão do 

emprego das Forças Armadas nas referidas operações ocorreu no contexto da manutenção 

dos direitos e garantias do cidadão. Desta maneira, regras insculpidas no art 5º da Carta 

Maga foram observadas, particularmente aquelas referentes á liberdade do cidadão. 

Art 5°, LXI – ninguém será preso senão em flagrante 

delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 

judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou 

crime propriamente militar, definido em lei.  

Neste contexto, o efeito das operações de Garantia da Lei e da Ordem  que mais foram 

sentidos pelo cidadão residente nas localidades onde foram desenvolvidas as operações 

Arcanjo e São Francisco foram as prisões em flagrante e a realização de busca pessoal. 
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É sabido que, de acordo com a definição de flagrante contida no Código de Processo 

Penal, qualquer do povo pode e as autoridades policiais devem prender quem se encontre 

em flagrante delito.  

Vale dizer que os militares das Forças Armadas, via de regra, não constituem autoridade 

policial nos crimes comuns. Assim sendo, atuam como qualquer do povo. Nestes casos, 

quando, por ventura se depararem com o crime nas condições nas quais o Código de 

Processo Penal considera flagrante, podem  prender, porém os demais procedimentos 

devem ser realizados pelos integrantes das instituições constantes no art 144 da 

Constituição. Logo, a condução e o exercício da polícia judiciária serão feitas por aqueles 

órgãos. 

Quando este mesmo fato ocorre em área que esteja sob a decretação de Garantia da Lei 

e da Ordem, os militares da Forças Armadas passam a atuar como autoridade policial e, 

logo, efetuam a prisão em flagrante. 

Este mesmo raciocínio é aplicado aos militares das Forças Armadas que realizam 

patrulhamento nas áreas de fronteira, sob a atual vigência da Lei Complementar 97/99.16 

Vale lembrar que, em ambos os casos, são respeitadas as competências de polícia 

judiciária. 

Ocorre que, tanto no caso de operações de Garantia da Lei e da Ordem, quanto nas 

operações de repressão aos crimes transfronteiriços, existe a possibilidade de ocorrência 

de crimes militares. Neste caso, as prisões em flagrante são efetuadas da mesma maneira 

pelos militares, porém a polícia judiciária é exercida pelos próprios militares e a 

competência para processar e julgar estes casos é da Justiça Militar da União. 

                                                           
16 Art. 16-A.  Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também como atribuições 

subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de ações 

preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, 

independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela 

recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos 

do Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações de: I - patrulhamento;-II revista de pessoas, de 

veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; e III prisões em flagrante delito. 
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Quanto à busca pessoal esta somente poderá ser feita quando houver fundada suspeita de 

que alguém oculte consigo arma proibida ou instrumentos que tenham relação com a 

prática de infração penal, de acordo com o § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 

Há necessidade de que estas ações praticadas pelos integrantes das Forças Armadas sejam 

executadas de maneira que não seja vexatória para o indivíduo, respeitando, portanto sua 

dignidade como pessoa humana17. 

A respeito da necessidade de adoção de medidas mais gravosas pelo Estado brasileiro no 

tocante a manutenção de todos os direitos e garantias individuais do cidadão nas áreas de 

operações, cabe destacar a necessidade ou não de decretação dos mecanismos de defesa 

do Estado. 

Tais mecanismos são o estado de defesa e o estado de sítio de acordo com a previsão 

constitucional. Vale ressaltar que tais mecanismos de defesa do estado obedecem a 

princípios fundantes como a necessidade e a temporariedade. Assim sendo, há 

necessidade de preenchimento de condição que justifique a decretação e quando cessadas 

estas condições será posto a termo o respectivo mecanismo. 

Segundo José Afonso da Silva, esta legalidade especial é condicionada à ocorrência um 

pressuposto fático, os meios tem sua executoriedade restrita e vinculada a cada 

anormalidade em particular e, ainda, ao lugar e tempo; o poder de fiscalização política 

dos atos de execução é de competência  do legislativo e o controle judicial a tempore e a 

posteriori18. 

No caso do estado de defesa, sua decretação tem duração de trinta dias prorrogados por 

mais trinta se mantidos os motivos que levaram a tal decretação. Ocorre que se tais 

motivos persistirem por não terem sido eficazes as medidas tomadas na vigência do estado 

de defesa, poderá ser decretado o estado de sítio com duração condicionada ao fim das 

circunstâncias que determinaram sua decretação. 

As medidas coercitivas permitidas no estado de defesa e sítio certamente dão mais 

liberdade de ação aos comandantes das tropas na área de operações, uma vez que algumas 

                                                           
17 Rangel, Paulo. Direito Processual Penal, p. 150. Ed. Atlas. 20ª edição. 

18 Silva, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo, ed Malheiros p. 762 
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garantias constitucionais serão suprimidas. Porém, o controle jurisdicional a posteriori 

responsabilizará aquele que, na execução das medidas agiu com excesso. Assim sendo, 

tanto para a tropa quanto para a população da área de operações são grandes os riscos no 

que tange a violação de direitos. 

Isto se deve pelo fato de que quando não há decretação de tais excepcionalidades, as 

medidas coercitivas como busca e apreensão, prisões (excetuadas as em flagrante) e 

demais diligências policiais são precedidas de ordem judicial, ou seja, o controle 

jurisdicional é exercido anteriormente às diligências, o que deixa cidadãos e militares 

amparados quanto ao respeito a direitos e garantias individuais. 

6. CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS SOBRE O EMPREGO DAS FORÇAS 

ARMADAS NA MINUSTAH. 

 

As relações internacionais do Estado brasileiro são reguladas pelo constante na 

Constituição Federal em seu art 4º. De acordo com este diploma legal, o Brasil assume 

compromisso com a defesa da paz, com o respeito aos direitos humanos e a solução 

pacífica dos conflitos.19 Neste contexto, o envio de tropas para o Haiti seguiu os princípios 

que regem as relações internacionais do Brasil. 

A Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH) foi criada em 1 de 

Junho de 2004 pela resolução 1542 do Conselho de segurança da Organização das Nações 

Unidas.  Esta missão foi a sucessora de uma Força Multinacional Interina (MIF) 

autorizada pelo Conselho de Segurança em fevereiro de 2004 depois que o presidente 

Bertrand Aristide partiu para o exílio, oportunidade em que o Haiti sofreu com um 

conflito armado que se espalhou por várias cidades em todo o país.  

O fundamento que norteia o emprego das missões de paz da Organização das Nações 

Unidas é o mandato. O mandato por sua vez, é resultante de uma resolução do Conselho 

de Segurança. É o documento formal que estabelece uma Operação de Paz, contendo os 

                                                           
19 Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios:I - independência nacional;II - prevalência dos direitos humanos;III - autodeterminação dos 

povos;IV - não-intervenção;V - igualdade entre os Estados;VI - defesa da paz;VII - solução pacífica dos 

conflitos;VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;IX - cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade; X - concessão de asilo político. 
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seus fundamentos e objetivos a atingir. É desenvolvido no mais alto nível político e 

diplomático e, normalmente, contém: a finalidade da operação; os países participantes; as 

recomendações acerca do financiamento da operação; os direitos e imunidades dos 

componentes da missão de paz; o resultado esperado; as condições colocadas pelas partes 

envolvidas em relação à presença da missão de paz; e o tempo de duração da missão. Os 

Mandatos, normalmente e quando necessário, são alterados por novas resoluções do 

Conselho de Segurança. No caso da MINUSTAH o mandato foi alterado, principalmente, 

para fins de prorrogação da missão. 

Desta maneira, resta-nos salientar o caráter temporal do mandato, uma vez que o mesmo 

estabelece, do mesmo modo que no emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e 

da Ordem, o tempo de duração da missão. 

O mandato que deu início a MINUSTAH evidenciou este aspecto como se segue: 

 

Decide estabelecer a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH), força de 

estabilização solicitado na resolução 1529 (2004), por um período inicial de seis meses, com a intenção de 

renovar por períodos adicionais e apela à autoridade FMP ser transferido para a MINUSTAH em 01 de 

junho de 2004 (Resolução 1542/2004. ONU). 

 

Vale notar que, de acordo com o mandato da MINUSTAH, a missão tinha por finalidades: 

assistir o Governo de Transição a estabelecer um ambiente seguro e estável; ajudar no 

monitoramento, reestruturação e reforma da Polícia Nacional do Haiti; ajudar no 

desarmamento, desmobilização e programas abrangentes de reintegração; auxiliar na 

restauração e manutenção do Estado de direito, da segurança pública e da ordem 

pública;  proteger o pessoal, serviços, instalações e equipamento das Nações Unidas e 

para proteger civis sob ameaça iminente de violência física; apoio ao processo político e 

constitucional; auxiliar na tarefa de organizar, supervisionar e realizar eleições 

municipais, parlamentares e presidenciais livres e justas; apoiar as instituições e 

organizações de transição do governo e do Haiti em seus esforços para promover e 

proteger os direitos humanos; e monitorar a situação dos direitos humanos no país. 

Os direitos humanos também são observados pela aplicação no caso desta e de outras 

Operações de Paz. Ainda que não exista no Haiti, a guerra, permanecem em vigor as 

normas do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), com a respectiva 

competência do Tribunal Penal Internacional para processar eventuais crimes. A questão 

reveste-se de controvérsia ao considerarmos que a ONU não é signatária das convenções 
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do DICA. A alternativa brasileira foi considerar que o Estado brasileiro é signatário de 

tais normas e, portanto, obriga-se a respeitá-las. 

Importante ressaltar sobre o exercício da jurisdição brasileira durante a MINUSTAH. O 

militar brasileiro está sujeito a cometer crimes comuns, militares ou internacionais 

durante a missão e, em ambos os casos, cabe à justiça brasileira processar e julgar os 

nossos militares, ressalvada a aplicação do princípio da complementaridade do Tribunal 

Penal Internacional.   

O exemplo da Justiça Militar da União é interessante, uma vez que sua atuação ocorreu 

nas poucas vezes em que um militar brasileiro integrante da missão cometeu desvios de 

conduta que caracterizaram crimes militares. Embora tenham sido cometidos em 

território de outro país, a competência é da justiça brasileira para processar e julgar os 

integrantes da missão. Tal competência é decorrente do State of Force Agreement 

(SOFA), assinado entre o Haiti e a ONU. Ocorre que pela criteriosa seleção e grande 

preparo dos peacekeepers brasileiros, o número de ocorrências dessa natureza foi 

relativamente pequeno. Assim sendo, de acordo com acompanhamento processual, foram 

realizados de 2004 a 2014 a instauração de 44 inquéritos policiais militares, dos quais 

somente 5 viraram processos e houve apenas uma condenação.20 

Por sua vez, a atuação dos militares brasileiros, bem como toda a missão, visa o apoio à 

manutenção da estabilidade naquele país. No que concerne à segurança, os números de 

ocorrência tem diminuído bastante, principalmente aquela com motivação política, porém 

até 2012, ainda eram muito freqüentes a ocorrência de violência de gênero, tiroteios e 

manifestações violentas, de acordo com o relatório da missão elaborado pelo Conselho 

de Segurança da ONU.  

 Durante estas operações, a missão procurou participar em conjunto com a Polícia 

Nacional do Haiti com a finalidade de dar oportunidade para que aquele órgão assuma 

suas funções e ajude à manter a estabilidade na região. 

Outra consideração jurídica que merece destaque é o já citado State of Force Agreement 

(SOFA). Tal dispositivo constitui-se em um acordo firmado entre o organismo 

internacional e a nação hospedeira da missão. Neste diploma legal, são definidas a 

                                                           
20 Em 16/09/2011, a Auditoria Militar de Brasília (11ª CJM) condenou um militar que integrava a 

MINUSTAH à pena de seis meses de detenção, pela prática do crime de oposição à ordem de sentinela 

(ver BRASIL/STM, 2011). 
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situação detalhada da missão de paz e dos seus elementos e a sua situação legal. 

Normalmente, contém: status internacional da força e dos seus membros; acordo acerca 

da entrada e saída do país hospedeiro e respectivas datas previstas; estabelecimento do 

direito de uso de armamento; liberdade de movimento da força e dos seus elementos; 

liberdade de culto; acordos quanto ao uso de infra-estruturas tais como aeroportos, portos, 

estradas e comunicações; utilização de correios; uso de distintivos e sinais identificadores 

da força, incluindo uniformes; aplicação da Convenção de Privilégios e Imunidade das 

Nações Unidas; área de atuação do componente policial e sua ligação com as autoridades 

civis; aspectos relativos à jurisdição e aplicabilidade da lei local; aspectos aduaneiros e 

isenções fiscais; aquisições locais de bens e serviços; e emprego e contratação de mão de 

obra local. 

Este dispositivo regulamenta então toda a parte administrativa da missão bem como 

estabelece competência extraterritorial para a justiça brasileira. 

 

 

7. CONCLUSÕES 

No que concerne ao em prego das Forças armadas, fica claro que em ambas as situações 

este deve dar-se sob o manto jurídico estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio. 

No caso do emprego nas operações de Garantia da Lei e da Ordem fica claro que o 

emprego das Forças Armadas decorre de sua própria missão constitucional descrita na 

Carta Magna. Ainda neste caso, podemos inferir que a própria constituição remete a uma 

regulamentação pormenorizada e que esta regulamentação consta da lei complementar 

97/99 e suas alterações. Especialmente no caso do emprego nas Operações Arcanjo e São 

Francisco, não nos resta difícil salientar o condicionamento do uso da Força á um prévia 

aprovação do poder executivo. Tal aprovação se dá sob a forma de solicitação na esfera 

estadual e aprovação na esfera federal de acordo com a já mencionada lei complementar 

97/99. A atuação dos militares nas referidas operações ocorreram sob a vigência de todos 

os direitos e garantias do cidadão, não sendo portanto, indiscriminado o uso da Força.  

Ainda sob o emprego das Forças Armadas em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, 

questão ainda controversa é a necessidade ou não de decretação de estado de sítio ou de 

defesa durante as operações, o que mostra que o debate merece apreciação acadêmica. 

Por sua vez, no caso da MINUSTAH, quanto à necessidade de fundamentação legal para 

o emprego das Forças Armadas, podemos dizer que tal emprego também foi precedido 
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de fundamentação. Neste caso, a fundamentação não se encontra descrita de maneira 

expressa na carta magna, porém decorre de tratados internacionais dos quais o Brasil é 

signatário, particularmente, a Carta da ONU. Também devem ser observados outros 

tratados dos quais o Brasil é signatário. Assim sendo, ainda que a ONU não seja signatária 

das convenções referentes ao ius ad bellum,  o Brasil é e, logo, deve observar seus 

princípios.  

Outro aspecto relevante é o da competência extraterritorial da jurisdição brasileira 

decorrente do SOFA que tem por efeito projetar o poder do Estado brasileiro para além 

de nossas fronteiras, dando legitimidade ao uso da Força. 

Por fim, o leitor deve observar o emprego da Força como parte das várias formas de 

expressão do poder nacional e que,  portanto, dentro de um Estado democrático de Direito, 

sujeito ao controle de um sistema de freios e contrapesos realizado pelos três poderes. 
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Doutrinação, emoção e comunicação: o tripé que sustenta o Estado 

Islâmico 

Sarah Estanislau Motta21 

Rafael Zelesco Barretto22 

 

Apesar de estar há dois anos sob ataque contínuo de duas coalizões lideradas por EUA e Rússia, além de 

enfrentar rebeldes sírios e tropas curdas, a organização terrorista Estado Islâmico não dá sinais de 

enfraquecimento. Suas eventuais perdas territoriais não são acompanhadas por diminuição do número de 

seus recrutas, nem de arrefecimento de suas políticas de administração territorial ou de sua capacidade em 

realizar ou inspirar ataques terroristas no território de seus inimigos ocidentais. Defende-se aqui que a razão 

da resiliência do EI está em um tripé de motivos, formado pela doutrinação de crianças e jovens; pelo tom 

emotivo e impactante de seu discurso; e pelo uso eficiente das novas tecnologias de comunicação social. 

Estes três fatores demonstram que o sucesso – até o momento – do EI se deve menos a fatores militares que 

ao objetivo que move o grupo. 

 

Introdução 

Desde sua explosiva entrada em cena na mídia global em 2014, o grupo terrorista 

Estado Islâmico tem sido alvo de denúncias, tanto por parte de entidades ligadas aos 

direitos humanos devido a seu desrespeito pelos direitos mais básicos dos que designa 

como inimigos, quanto por líderes religiosos muçulmanos que criticam a interpretação 

feita pela organização dos preceitos islâmicos. Após um crescimento fulminante a partir 

da fronteira entre dois Estados mergulhados em guerra civil – Iraque e Síria – o EI23 se 

viu às voltas com duas coalizões internacionais: a primeira liderada pelos Estados Unidos 

e integrada por potências ocidentais e parceiros árabes; a segunda formada por Rússia e 

Irã, com apoio dos governos centrais de Iraque e Síria. Embora tais frentes tenham 

produzido uma diminuição no território sob seu poder, não lograram frear o ímpeto da 

organização terrorista, que vem obtendo sucessos consideráveis em sua campanha de 

“relações públicas”, materializada no recrutamento de combatentes estrangeiros e na 

                                                           
21 Acadêmica de Relações Internacionais no Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro. 

22 Doutor em Direito Internacional (UERJ). Professor dos cursos de Direito e de Relações Internacionais 

do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro. 

23 Prefere-se a sigla EI, relativa a “Estado Islâmico”, de uso já corrente na língua portuguesa, que ISIS, para 

“Islamic State of Iraq and Syria”, muito encontrada na literatura de língua inglesa, mas já ultrapassada, pois 

o grupo renunciou ao vínculo com um território específico. O acrônimo Daesh, formado a partir das iniciais 

de “Estado Islâmico no Iraque e no Levante” em árabe, muito utilizado em francês, também será evitado, 

tanto pelo vínculo territorial que implica quanto pelo fato de soar ofensivo em árabe, pois a palavra Daesh 

soa similar a um termo depreciativo para “baderneiro”. 



79 
VI SEMANA DE DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL “Vulnerabilidades Brasileiras e os Dilemas da 

Segurança Humana” 

 

adesão de grupos radicais de outras realidades espaciais (Nigéria, Líbia, península do 

Sinai) à ideia do Califado.  

Este artigo investiga as causas do improvável sucesso desfrutado até o momento 

pelo EI. Defende-se a hipótese de que as três razões fundamentais são: a doutrinação de 

crianças e jovens das áreas dominadas pelo grupo; o tom emotivo com o qual o mesmo 

veicula sua mensagem de luta pelo Califado; e a maestria no uso da internet, mídia e redes 

sociais. A primeira é possibilitada pela estratégia do EI de lutar por território e buscar 

governar os lugares que ocupa. A segunda refere-se ao conteúdo do discurso da 

organização e a seu objetivo de criar um país que reflita o antigo Califado Abássida. E a 

última demonstra uma notável capacidade de adaptação em favor das tecnologias 

predominantemente ocidentais do século XXI. Tem-se assim o “tripé” que explica a 

persistência do EI onde outras denominações jihadistas falharam. 

O trabalho divide-se em três tópicos, um dedicado a cada “perna” do tripé 

islamista. Em cada tema, buscou-se identificar os fatos que o embasam, o modo com que 

o EI o promove, os resultados que o grupo tem em vista e os efetivamente alcançados. 

 

1. Doutrinação – o recrutamento infantil 

 “O EI está usando muito mais crianças-soldados do que o mundo percebeu” afirma 

o jornal Independent de Londres24. Ao contrário de grupos assemelhados, o Estado 

Islâmico não restringe suas ações, estratégias e consequências ao presente, nem a um 

futuro de curto ou médio prazo. Suas preocupações incluem a próxima geração, que 

deverá se estabelecer no território já dominado de forma assertiva e duradoura, atraindo 

mais adeptos e promovendo a causa da bandeira negra do EI pelo mundo. 

O recrutamento dessas crianças ocorre de formas variadas, podendo-se destacar 

três: o consentimento e aprovação dos pais; propaganda mediante demonstrações 

públicas; e sequestros ou outras formas de coerção. No primeiro caso, há diversos filhos 

de combatentes ou de simpatizantes que os entregam para a luta, devido ao grande apelo 

familiar e religioso do EI. Já as publicidades se dão em eventos organizados pelo EI, em 

                                                           
24 Disponível em http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-using-more-child-fighters-

than-feared-as-suicide-bombers-and-soldiers-after-brainwashing-at-a6883626.html. Tradução livre. O Foi 

utilizado a sigla “EI” ao invés do original ISIS por ser a forma recorrente que na língua portuguesa refere-

se ao Estado Islâmico.   
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que o grupo distribui doces, transmite vídeos de execuções e permite que os jovens 

segurem sua bandeira, aumentando seu interesse e, ao mesmo tempo, incitando o 

sentimento de pertencimento à organização. Por último, a coerção e sequestro, que são os 

métodos mais utilizados pelo grupo: é possível estimar que, no início de 2016, 800 a 900 

crianças foram raptadas para treinamento religioso em Mossul25 (KUNTZ, 2016).   

Utilizando tais expedientes, o EI tem conseguido captar num ritmo acelerado 

milhares de crianças, transformando-as, através de lavagem cerebral, da repetição 

exaustiva de suas ideias e do ensino do Corão, em pequenos combatentes.  

Para impedir a influência dos valores “impuros” do Ocidente sobre seus jovens 

alvos, o EI retirou do currículo escolar, nas áreas sob seu domínio, disciplinas como Artes, 

Filosofia e Estudos Sociais, os quais são tidos como metodologia do ateísmo e possíveis 

corruptores das mentes infantis. Sua estratégia é acostumar as crianças à violência, o que 

ocorre com a assistência a execuções públicas, o uso de armas como brinquedo e o 

incentivo do grupo para atrocidades teatrais no estilo da realização de jogos de futebol 

com a cabeça decapitada de opositores, reais ou imaginados (QUILLIAN, 2016).  

Amparados pela liberdade de promoção do movimento, seus integrantes ensinam 

nas escolas a doutrina islâmica e práticas de aritmética por livros ilustrados com tanques 

e rifles. Com um novo aplicativo desenvolvido pelo grupo, as crianças aprendem suas 

canções e apelam para que outras pessoas se juntem à jihad. Além da disseminação teórica 

da violência, as crianças são submetidas à prática de decapitação de bonecas loiras 

vestidas com macacões laranja (KUNTZ, 2016). Como se vê, a educação é para o EI uma 

ferramenta de doutrinação, destinada a fomentar uma nova geração de adeptos, 

preparando-os para o mundo regido pelo Califado. 

Nas áreas dominadas pelo grupo, há relatos de que muitas escolas foram fechadas, 

pois as aulas foram transferidas para as mesquitas, onde são ministradas por membros do 

EI (CASTRO, 2016). As escolas restantes não servem apenas como centro de ensino da 

doutrina do EI, mas também como ponto de coleta de combatentes mirins. É lá que as 

crianças são selecionadas para os acampamentos militares. Os mais fortes e promissores 

para a luta são designados “filhotes de leão”, e aprendem todas as táticas de guerra do 

                                                           
25 RT NEWS, 2016. Disponível em https://www.rt.com/news/334696-is-training-children-nazi/ 
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grupo. As demais são destinadas ao aprendizado intenso do Corão e da doutrina islâmica 

(KUNTZ, 2016).  

O treinamento dos meninos selecionados começa na escola e se intensifica nos 

campos, onde crianças de dez a quinze anos são submetidas ao ensino da Sharia, incitados 

à violência e formados em habilidades específicas para o campo de batalha em conjunto 

com os combatentes adultos. São agredidos, insultados e por muitas vezes molestados por 

seus instrutores. Já as meninas são ensinadas a cozinhar, arrumar a casa e a apoiar seus 

futuros maridos, como boas mães e esposas (QUILLIAN, 2016). 

A maior parte do treinamento do grupo ocorre através de cursos com aulas 

exaustivas de doutrinação religiosa, em que são submetidos, por cerca de quinze dias, a 

uma exaustão psicológica e moral. Nos quarenta e cinco dias seguintes, os recrutas 

aprendem a lidar com armas leves e pesadas e, por fim, passam às táticas de guerra. Mas 

é na primeira quinzena que ocorre, segundo eles, a separação entre “os fracos e os 

verdadeiros guerreiros” (CASTRO, 2016).  

Apesar das desumanas condições de vida e da exaustão física e psicológica às 

quais as crianças são submetidas, a lealdade ao califado é cristalizada nos campos de 

treinamento. Por passarem tanto tempo longe de suas famílias, os recrutas encontram nos 

companheiros de acampamento um novo laço afetivo e de pertencimento, terminando por 

forjar-se assim como os novos e “puros” combatentes para a jihad (QUILLIAN, 2016). 

Para o Estado Islâmico, a doutrinação religiosa desde o nascimento traz a garantia 

de que os esforços e luta dos militantes não se percam. Seu objetivo é formar uma 

linhagem mais pura mais do que os próprios combatentes adultos, assegurando assim o 

futuro do grupo (TOWNSEND, 2016)26    

O relatório “Filhos do Estado Islâmico”, publicado pela fundação britânica 

Quillian27 e endossado pela ONU, relata que o EI tem direcionado seus esforços para 

alistar crianças a fim de salvaguardar o futuro do grupo. As mesmas têm sido treinadas 

                                                           
26 Mark Townsend para o the guardian https://www.theguardian.com/world/2016/mar/05/islamic-state-

trains-purer-child-killers-in-doctrine-of-hate 

27 Quilliam é um think tank contra- extremismo com sede em Londres focando a radicalização islamista , 

o extremismo , o terrorismo , e como combater estes fenómenos. Para saber mais sobre essa organização 

acesse: quilliamfoundation.org 
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para agir como espiões, pregadores, soldados e até homens bombas suicidas. O relatório 

afirma que:  

“A organização (...) concentra um grande número de seus esforços em 

doutrinar as crianças através de um currículo de educação baseada em 

extremismo, e promovendo-os a se tornarem futuros terroristas a atual geração 

de combatentes vê essas crianças como melhores e mais letais lutadores do que 

eles, porque em vez de ser convertido em ideologias radicais que foram 

doutrinados para estes valores extremos de nascimento, ou de uma idade muito 

jovem”28 

Além disso, usar crianças é para o EI um meio de chamar atenção e causar choque 

na sociedade internacional. Sua ideia não está em substituir os soldados adultos, mas em 

acoplar o serviço infantil à luta. Não apenas causando comoção global, mas também como 

demonstração de poder e domínio.29 

O Estado Islâmico tem utilizado as mídias e redes sociais para propagar as ações 

de seus combatentes infantis, elogiando suas ações e incentivando a milhares de outras 

crianças a se juntarem à luta. Dados referentes a 2015 e 2016 mostram que 51% das 

crianças combatentes foram mortas no Iraque, enquanto 36% morreram na Síria. Das 89 

fatalidades registradas nesse período, 39% morreram após detonar um dispositivo 

explosivo improvisado transportado por veículo, 33% foram mortos como soldados em 

operações de guerra não especificadas, 6% morreram enquanto trabalhavam como 

propagandistas incorporados em brigadas, e o suicídio como homens bomba respondeu 

por 4% dos óbitos, em ataques contra civis (MCLAUGHLIN, 2016). 

 

2. Emoção – o sonho do Califado 

A “guerra santa” para o EI não é apenas uma luta, mas um ideal sagrado. Seus 

integrantes acreditam que “Alá dará sucesso aos seguidores e poder para cumprir o 

propósito” (AL BAGHDADI, 2014)30. Concede assim à luta armada um tom de 

invencibilidade e vitória garantida. O EI entende a jihad como um estilo de vida e base 

do futuro Califado. Nesta perspectiva, quanto maior forem as dificuldades e obstáculos, 

                                                           
28 Children of Islamic State, Páginas 27, 28. 

29 Disponível em http://edition.cnn.com/2016/02/19/middleeast/isis-child-soldiers/ 

30 VICE NEWS, 2014. 6º minuto. Disponível em <https://news.vice.com/video/the-islamic-state-part-1> 

acessado em 21 de abril de 2016. Em tradução livre. 
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mais perto estarão de seu deus (VICE NEWS, 2014). Como o objetivo da luta é maior 

que o sacrifício, não temem dar a vida pela causa islamista mas, ao contrário dos grupos 

anteriores, Al Baghdadi pretende vivenciar os prazeres e benefícios do Califado já na 

Terra, enquanto vivo (NAPOLEONI, 2013): “Todos nós vamos morrer mártires e 

alcançar o céu. Está escrito no Corão. Você tem que lutar por amor a Deus e ao Estado 

Islâmico” (FANTÁSTICO, 4m08s)31. 

O Papa Francisco se pronunciou a respeito dos últimos atentados assumidos pelo 

grupo EI, e afirmou que suas ações não são de natureza religiosa, e sim econômica, uma 

vez que seu próprio entendimento do Islã e do Corão os apresentam como uma religião 

pacifista e acolhedora. Em resposta ao pronunciamento do Papa, a décima quinta edição 

da revista Dabiq, publicação mensal de responsabilidade do EI32, estampou o artigo “Pela 

espada”33, afirmando que “esta guerra é divinamente garantida entre a nação mulçumana 

e as nações dos infiéis”. No artigo, os autores reiteram a ideia de que a violência estaria 

justificada pelo Corão, de modo que se dissemine pela espada a regra de Deus – o que 

seria obrigação de todo muçulmano, como também estaria prescrito em suas escrituras 

sagradas (ALETEIA, 2016). Para tais autores, “Alá deu a missão de firmar uma guerra 

contra os descrentes até que eles não existissem mais, assim como ele ordenou que 

matássemos todos os pagãos onde eles fossem encontrados. Ele disse, ‘Então matem os 

pagãos onde os encontrarem’ (At-Tawbah 5)” (DABIQ,2016).34 Na mesma perspectiva, 

a cidade de Suluk, localizada na Síria e próximo à fronteira da Turquia, exibe nas paredes 

de uma casa: “as portas do paraíso são abertas com espada” (FANTASTICO, 4m30s)35.  

A origem do ódio do grupo pelo Ocidente não é apenas uma reação às medidas de 

contenção e combate do EI por parte de tais nações, mas se deve ao fato de que não 

abraçam nem se convertem ao Islã. Para o Estado Islâmico, mesmo que não muçulmanos 

                                                           
31 https://www.youtube.com/watch?v=ZP7PeO_2aBw 

32 Revista mensal publicada pelo Estado Islâmico. https://azelin.files.wordpress.com/2016/07/the-islamic-

state-e2809cdacc84biq-magazine-1522.pdf 

33 “By the Sword”, no original da versão da revista em inglês. 

34 Dabid, 15ª edição, 2016. Pagina 63 

35 https://www.youtube.com/watch?v=Kd0NcofwHQE 
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paguem a jizyah36 e vivam sob constante humilhação, a única forma de cessar o ódio e 

possibilitar um convívio harmônico é a conversão a sua religião (ALETEIA, 2016). 

Em entrevista ao site Vox, Willian McCants, diretor do Project on U.S. Relations 

with the Islamic World na Brookings Intitution37 e integrante do Center for Middle East 

Policy, afirma que o comprometimento do EI com o que aparenta ser a interpretação 

correta do Islã não é cínica ou fingida, ou seja, eles realmente acreditam que estão agindo 

segundo a vontade de Alá. Ele acrescenta que o EI “se vê como mais fiel à Escritura do 

que outros muçulmanos, e eles têm estudiosos religiosos em suas fileiras que são capazes 

de apresentar argumentos finamente trabalhados para esse fim” (VOX, 2015, tradução 

livre).  

Homicídios em massa, terrorismo, ameaças e demonstração brutal de poder estão 

cada vez mais presentes nos discursos e ações do EI (CASTRO, 2016). 

O tom emotivo e sagrado conferido à luta armada tem por objetivo reforçar para 

seus seguidores a ideia de que a guerra contra o Ocidente e contra tudo que não se curva 

à Sharia é legítima por refletir a vontade de Alá, sendo a instauração do Califado a melhor 

forma de se viver segundo os conceitos do profeta Maomé (NAPOLEONI, 2013). O 

discurso apocalíptico pregado pelo EI no início deu lugar à esperança de um futuro 

estabelecido no Califado. Concentraram-se então em ações que viabilizassem a 

implementação do regime, criando um projeto político de base estável e de longo prazo. 

Sendo assim, esses radicais se utilizam de um discurso e escudo religioso para defender 

suas ações ofensivas, baseando as na vontade soberana de Alá (SANTOS, 2014). 

Como exemplo, os ataques de novembro de 2015 em Paris foram justificados com 

base em passagens do Corão, em uma leitura literal e descontextualizada. Para o EI, o 

terror em Paris haveria servido como um chamado a reflexão sobre a compaixão e 

misericórdia de Alá através da destruição dos infiéis, uma vez que a cidade era 

considerada pelo grupo como a “capital da prostituição”. O ataque foi uma resposta a um 

                                                           
36 Imposto que deve ser pago pelas pessoas que não aceitam se converter ao Islã. 

37 A Brookings Institution é um Think Tank americano no Roll de Think Tanks de Washington, DC. Um 

dos grupos de reflexão mais antigas de Washington, Brookings realiza pesquisas e educação nas ciências 

sociais, principalmente na economia, política metropolitana, governo, política externa e global, economia 

e desenvolvimento  
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trecho do Corão em que os muçulmanos, obedecendo a Alá, expulsaram os infiéis e 

descrentes (judeus e cristãos) de suas casas, manifestando Sua vontade em que os 

aderentes de outras crenças fossem não somente expulsos, como humilhados.  

Além disso, muitos dos ataques atuais do grupo são inspirados nas campanhas 

militares do período islâmico mais antigo, demonstrando conhecimento e devoção à 

história e vida do profeta Maomé. (IBRAHIM, 2015) 

Para Willian McCants, o maior objetivo do EI é restaurar o império islâmico na 

forma do Califado. Como mulçumanos sunitas, em especial integrantes da linha 

conservadora, acreditam que somente o Califado é capaz de aplicar corretamente a lei e 

forma de governo islâmico. Os demais sistemas de governo, ainda que liderado por um 

mulçumano, são ilegítimos. Vale notar que Abu Bakr Al-Baghdadi – líder do Estado 

Islâmico – é um grande estudioso do Corão, além de possuir PhD em universidade nesta 

área de estudos. Sendo assim, justifica e respalda todas as suas ações são justificadas e 

respaldadas em citações do Corão. Embora nem todos os soldados e integrantes do grupo 

tenham grande conhecimento sobre as escrituras, isto não diminui o sentimento de 

pertencimento e de dever para com seu líder – o Califa – e para com Alá. As promessas 

e ideias vendidas pelo Estado Islâmico de reconstruir o reino de Deus sobre a Terra e 

estabelecer um Califado no mundo seduz a muitos. O sentimento de estar no lado certo 

da luta serve como combustível para os combatentes, que não medem esforços para 

atingir seu objetivo islamista (MCCANTS, 2015). 

Baseando-se nas leis de Alá – o Corão –, seus seguidores acreditam que o único 

modo certo de se viver é através da Sharia, seja pelo convencimento e conversão, ou pela 

força. Creem que a Sharia só pode ser eficazmente instaurada através do uso das armas. 

Os contrastes e interpretação inflexível das leis sagradas geram os já tristemente 

conhecidos assassinatos em massa.  

Desta forma, o EI vem ganhando muitos adeptos, moldando um novo estilo de 

vida e preocupando cada vez mais a sociedade internacional. O grupo almeja estabelecer 

os preceitos e ensinamentos de Alá não apenas no Oriente Médio, mas em todo planeta – 
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o que gera a preocupação de muitas nações, principalmente os Estados Unidos e países 

da Europa, alvos mais comuns das ofensivas do grupo (VICE NEWS, 2014) 38.  

 

3. Comunicação – mídia e redes sociais 

Nunca antes na história um grupo terrorista utilizou tanto a mídia e redes sociais 

a seu favor. O EI reconheceu o poder destes meios e divulga suas atrocidades e 

demonstrações de poder para todo o globo. Essa interação virtual teve início com seu 

fundador, o jihadista jordaniano Abu Musab Al-Zarquawi, ex-funcionário de uma vídeo-

locadora que fazia uploads de vídeos granulados exibindo ações violentas cometidas pelo 

grupo. O grupo acompanhou a evolução das ferramentas de comunicação, ampliando o 

alcance de sua propaganda através de plataformas sociais como o Twitter e Facebook, 

aplicativos de mensagens e de compartilhamento de conteúdo como o Telegram. Acima 

de tudo, seu sucesso deve-se à descentralização das operações de mídia, produzindo 

conteúdo de forma autônoma desde a África Central até o Cáucaso (WIRED, 2016). 

De acordo com a Fundação Quillian (relatório de outubro de 2016), a organização 

lançou cerca de 38 novos vídeos com duração média de 20 minutos, além de 

documentários de longa-metragem, ensaios fotográficos, clipes de áudio e panfletos em 

linguagem variando do russo ao bengali (WIRED, 2016). A estratégia do EI é não esperar 

para incorporar seguidores apenas na linha de frente de sua expansão territorial, mas 

cultivá-los em suas casas através de publicações na internet, ultrapassando as barreiras 

físicas e geográficas, alcançando assim os EUA, Europa, África e Ásia. Aproveitando-se 

dos efeitos da globalização, o EI une através da internet seus combatentes no Iraque ou 

Síria a um adolescente em uma pequena cidade dos Estados Unidos que procura por senso 

de pertencimento ou de luta por algo maior que a si próprio (POPULAR SCIENCE, 

2015).  

Durante o outono de 2014, pelo menos 45 mil contas do Twitter eram usadas por 

partidários do EI. Em sua pesquisa, notou que cerca de 73% das contas tinham menos de 

500 seguidores cada – uma grande diferença para com o início do mesmo ano, quando 

facilmente se podiam encontrar membros do EI com mais de 80 mil seguidores. Essa 

                                                           
38 Disponível em <https://news.vice.com/video/the-islamic-state-part-5> acessado em 09 de abril de 2016 
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diminuição é fruto de inúmeras ações norte americanas com a finalidade de combater e 

cercar virtualmente as ações do grupo (BROOKINGS, 2015). Por outro lado, reflete a 

estratégia de capilarização dos terroristas, que buscam disseminar sua mensagem de todas 

as formas, possibilitando que cidadãos anônimos do Ocidente se convertam em 

divulgadores do Estado Islâmico. 

Para o diretor da CIA John Brennan, “os vídeos de alta qualidade, as revistas on-

line, o uso das mídias sociais, contas de Twitter terroristas – tudo é projetado para atingir 

os jovens de hoje, no ciberespaço”, acrescentando que um extremista solitário pode 

navegar online e aprender a realizar ataques sem sair de casa. Como os meios cibernéticos 

lhe permitem expandir seu raio de ação e realizar ataques remotos mantendo-se membros 

da organização, será mais difícil detectar grupos terroristas (MERCHANT, 2016). 

Periodicamente, o grupo publica vídeos mostrando a rotina dos guerrilheiros, 

treinamentos e batalhas, além da disseminação de convites para que jovens se unam à 

guerra santa (CASTRO, 2016). Segundo o doutor em criminologia e terrorismo da 

Universidade de Liège “[...] percebemos é que a experiência da guerra reforça o 

componente religioso. O estresse dessa vivencia reforça a fé. Compartilhar as condições 

de guerra com outras pessoas cria relações fortes que facilitam a disseminação de 

mensagens radicais dentro desses grupos”.39 

Desde o surgimento do grupo, a mídia e as redes sociais têm sido parte integrante 

e fator decisivo para seu sucesso. Permitem que o EI aumente seu prestigio entre os 

demais grupos terroristas, demonstre poder perante a comunidade internacional, e ganhe 

novos adeptos a partir da autopromoção. Facilitam-se ainda a coordenação das tropas e 

comunicação entre os militantes, além da melhor administração dos territórios 

(POPULAR SCIENCE, 2015). 

Os vídeos são fortemente eficazes como uma ferramenta de propaganda. Não 

demonstrando apenas a vontade do Estado Islâmico de atingir seus objetivos a qualquer 

custo, mas como forma de demonstrar poder, até mesmo soberania. 

Ao contrário da Al Qaeda, o EI se preocupa em cuidar da imagem de sua marca. 

Todos os vídeos, atentados e ações são calculados visando diversos objetivos, como 

                                                           
39 Texto retirado da revista Super Interessante. p. 16. Março, 2016. 
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demonstração de poder, sentimento de superioridade, captação de novos integrantes, e 

também servem como resposta aos seus militantes e apoiadores, reforçando que seu ideal 

e luta são estáveis e concretos, incitando-os a continuarem lutando. O Estado Islâmico há 

muito se orgulha de seu talento para o desenvolvimento de conteúdo que é em igual 

medida inovador e repugnante. O grupo entende a necessidade e importância do uso das 

redes sociais, o que é evidenciado pela estratégia de seu fundador e antigo líder, al-

Zarqawi, de atrair através da internet os guerreiros dispostos a estabelecer uma Estado 

islâmico (WIRED, 2016).  

Pode-se dizer que o EI utiliza a mídia social para alcançar diversos fins, dentre 

eles a intimidação, coordenação, recrutamento e marketing. Em relação à intimidação, 

destaque-se os vídeos coreografados produzidos pelo grupo, que relatam execuções de 

reféns, inclusive ocidentais. Por mais cruéis que sejam tais vídeos, é preciso reconhecer 

que os mesmos possuem script, vários ângulos de câmeras de alta definição e introdução 

gráfica. Na mesma linha, tem-se as execuções em massa, cujo objetivo é intimidar e 

desmoralizar as unidades opostas. Assim como nos vídeos coreografados, são projetados 

para adquirir um teor viral, com mortes incomuns como imolação e afogamento. Por fim, 

deve-se mencionar também o uso indevido de hashtags, como ocorrido na Copa do 

Mundo em 2014, em que os integrantes do EI utilizaram a imagem de uma cabeça 

decapitada com a hashtag #WorldCup (SINGER; BROOKING, 2015). 

A coordenação está ligada às plataformas de foros sociais, em que os militantes 

do EI discutem e planejam aspectos administrativos e operações do grupo. A 

comunicação do grupo passou a ser realizada através de aplicativos como whatsapp, 

telegram ou skype, que possuem tecnologia de mensagens criptografadas, dificultando o 

acesso inimigo. Por último, para facilitar a coordenação, são utilizados drones para 

reconhecimento e tomadas aéreas na produção de vídeos de propaganda. O recrutamento 

se dá através da revista on-line Dabiq, publicação eletrônica mensal com versões em 

árabe e em inglês. A revista discute questões como política, fé, jihad, indo até a fabricação 

de bombas. Da mesma forma, o alistamento se dá através de serviços de mensagens 

seguras, em que os recrutadores enviarão presentes a seus alvos ou passagens de avião 

para participar de ataques terroristas organizados pelo grupo (SINGER; BROOKING, 

2015).  
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Por fim, o EI conta também com a internet e redes sociais para propagar sua 

ideologia e assim, adquirir novos discípulos. A facilidade e rapidez do crescimento 

islamista têm chamado atenção dos Estados que se preocupam com a disseminação 

jihadista para além do Oriente Médio, chegando aos jovens da Europa e EUA, que deixam 

suas casas e famílias para viver um sonho utópico de servir a Deus através da luta armada 

islâmica (VICE NEWS, 2014). 

 

4. Conclusão 

 Os três pilares do islamismo militante do EI acima apresentados explicam a razão 

de seu contínuo sucesso, mesmo diante dos revezes militares que vem sofrendo desde que 

sua presença na região entre Iraque e Síria alarmou os EUA, como potência protetora do 

Iraque, e a Rússia, aliada do governo sírio. Embora enfrente atualmente três, ou até quatro 

frentes de batalha distintas (a depender se a resistência curda é contada junto ou 

separadamente do restante dos rebeldes sírios estranhos ao EI e apoiados pelos EUA), 

ininterruptamente durante quase dois anos, os integrantes do grupo não parecem 

esmorecer. A ideia do Califado segue sendo a mais inovadora e atraente para a juventude 

pobre ou desocupada do Oriente Médio – e para parcelas cada vez mais densas de 

habitantes do Ocidente desenvolvido. 

 Como se viu, dentre os fatores que se apontou como decisivos para explicar o 

sucesso do Estado Islâmico, não se arrolaram técnicas, armas ou estratégias militares. No 

terreno da força bruta, os jihadistas seguidores de al-Baghdadi não são mais letais que 

outros grupos movidos por ideologias semelhantes – e são certamente incapazes de fazer 

frente ao poderio americano e russo. Bem pelo contrário, sua permanência no conflagrado 

cenário da guerra civil síria e de seus desdobramentos se deve a fatores imateriais, 

presentes sobretudo no campo das ideias. 

À diferença de organizações islamistas anteriores, o Estado Islâmico encontrou 

um objetivo bastante concreto pelo qual lutar. Não é preciso muito estudo ou grande 

conhecimento da fé muçulmana para entender a realidade de um Estado próprio. A clareza 

desta ideia transmite uma atração que não pode ser desprezada. O tratamento dado às 

crianças e jovens que têm a desventura de viver em terras controladas pelo grupo 

demonstra que a ambição destes terroristas do século XXI é criar raízes e crescer em meio 

à população local. O tom particularmente emotivo das pregações de al-Baghdadi e seus 
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asseclas é poderoso por estar baseado em uma realidade territorial, cuja defesa é vendida 

como de incumbência de todo muçulmano sincero. E a habilidade do grupo no uso das 

redes sociais revela uma política de relações públicas baseada em convicções arraigadas, 

no que parece ser o embrião de uma verdadeira política externa. Embora sua pregação 

remeta constantemente à realidade da Arábia dos séculos VII e seguintes, os meios de 

propagação da mensagem do Califado e seu objetivo territorial não deixam margens a 

dúvidas: o Estado Islâmico e sua ideologia são parte do tempo presente. 
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Plano Colômbia, “Guerra às Drogas” e o deslocamento forçado pela 

fumigação aérea 

Matheus Sousa Marques40 

Resumo:  

O presente trabalho propõe a análise das consequências políticas e sociais das 

fumigações feitas com Glifosato, a partir da implementação do Plano Colômbia, nas populações 

campesinas, objetivando erradicar as plantações de cultivos ilegais em território colombiano. A 

principal consequência analisada será o deslocamento forçado de pessoas, feito com o intuito 

de fugir das aspersões aéreas do agente químico, que destroem não somente as plantações de 

substancias consideradas ilícitas, mas também contaminam todo o ecossistema ao redor. Com 

base no estudo dos fluxos de migrações forçadas dos campesinos colombianos, pretende-se 

averiguar como a securitização do narcotráfico e a consequente Guerra às Drogas; imposta 

pelos Estados Unidos da América através de financiamento e de apoio militar; afeta o cotidiano 

de infindável número de pessoas na Colômbia e em toda a América Latina. O estudo pretende 

discutir como o controle de certos substratos de populações, considerados ameaçadores para o 

status quo de elites com poder de influência, é feito pelo aparato repressivo do Estado. 

 

Palavras-chave: Plano Colômbia; Guerra às Drogas; proibicionismo; política 

externa estadunidense; migração forçada. 

 

Introdução: 

O presente trabalho propõe a análise das consequências políticas e sociais das 

fumigações feitas com Glifosato (uma substância química utilizada como agrotóxico), a 

partir da implementação do Plano Colômbia, nas populações campesinas e indígenas 

locais, com o objetivo de erradicar as plantações de cultivos ilegais em território 

colombiano. A principal consequência analisada será o deslocamento forçado de 

pessoas, feito com o intuito de fugir das aspersões aéreas do agente químico, que 
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destroem não somente as plantações de substâncias consideradas ilícitas, mas também 

contaminam todo o ecossistema ao redor.   

Com base no estudo dos fluxos de migrações forçadas dos campesinos 

colombianos, pretende-se averiguar como a securitização do narcotráfico e a 

consequente Guerra às Drogas; imposta pelos Estados Unidos da América através de 

financiamento e de apoios militar e discursivo; afeta o cotidiano de infindável número 

de pessoas na Colômbia e em toda a América Latina. O estudo pretende discutir, assim, 

como o controle de certos substratos de populações, considerados ameaçadores para o 

status quo de elites com poder de influência, ou de setores populacionais que sustentam 

hábitos classificados como inapropriados ou imorais, é feito pelo aparato repressivo do 

Estado. 

O conflito social e político interno colombiano não é recente. Ele influencia o 

ambiente do país há pelo menos meio século, e assim, ocasionou ao longo desse 

período, considerável contingente de deslocados dentro das fronteiras políticas do país 

e significativo número de refugiados em outras nações (NAVIA, 2014).  Entretanto, 

recentemente, a magnitude dessas violações de Direitos fundamentais, representados pelo 

desterro forçado e o êxodo maciço de populações, tem crescido. (NAVIA, 2014). Segundo os 

dados de 2015 da entidade Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), o país possui 

mais de 6 milhões de deslocados internos, o que significa quase 12% de sua população 

total41.  

A aspersão de herbicidas, coloca em perigo a segurança alimentar, o direito à 

saúde e de livre circulação dos habitantes das áreas fumigadas. O deslocamento 

ocasionado em virtude das fumigações, deve ser visto como uma das principais 

consequências do Plano Colômbia, e deve, também, ser melhor compreendido, visto 

que o Estado colombiano ainda não reconhece juridicamente o mesmo, um ato 

claramente político (CEBALLOS, 2003). São vitais, assim, as denúncias dos 

desdobramentos de tal política, com a perspectiva de exigir e de pressionar o Estado no 

                                                           
41 INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE. Global Report, 2015. Disponível em: 

<http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-

2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf>. Acesso em 24 de julho de 2016.  
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sentido de reparar integralmente as vítimas, contribuindo para a inclusão social desse 

contingente populacional.  

 Para entender, portanto, tais fenômenos, a estrutura do trabalho procura, 

primeiramente, destacar o papel dos Estados Unidos da América e de sua política 

externa, historicamente, na formulação de medidas repressivas às drogas ilícitas. Em 

seguida, é feita uma análise da situação interna colombiana e das características do 

Plano Colômbia. Finalmente, as fumigações e os deslocamentos são expostos, 

culminando nas conclusões a respeito da temática.  

   

História do proibicionismo e sua relação com os EUA 

Há cento e vinte anos atrás, não havia narcotráfico. A situação na passagem do 

Século XX era de debate sobre a questão dos psicoativos. Não existiam, dessa maneira, 

regulamentações claras e em esferas nacionais e internacionais para o assunto. 

(RODRIGUES, 2012). Entretanto, logo se evidenciaria a relevância dos EUA na 

formulação de políticas de proibição e repressão à produção, ao comercio, e ao 

consumo dessas substâncias.  

O início da grande Cruzada antidrogas tem suas Raízes nas Igrejas e associações 

protestantes estadunidenses. Essa linha tradicional puritana de protestantismo, era 

radicalmente contrária a busca do prazer, reprovando, dessa forma, qualquer uso lúdico 

desses produtos. Nesse sentido, buscavam coibir a produção, a venda e o consumo de 

drogas psicoativas (RODRIGUES, 2012). É valido destacar que tais associações eram 

marcadas pelas características em comum de seus membros: homens, brancos, 

protestantes e anglo-saxões. 

 Essas associações logo ganham força nacional, como por exemplo, a Liga anti-

saloon, criada em 1893, visando coibir esses estabelecimentos, que ligavam 

prostituição, bebida alcoólica, psicoativos e jogos de azar. Em seguida, no ano de 1906, 

Theodore Roosevelt, estipula o Food and Drug Act, que pela primeira vez, 

regulamentaria a produção e venda de alguns fármacos utilizados ludicamente. Essa 

regulamentação seria o marco inicial jurídico de controle do Estado sobre a questão 
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(RODRIGUES, 2012). Em uma conferência internacional realizada em Xangai, em 1909, o 

mesmo presidente pressionaria as grandes potências mundiais a limitar o comercio de 

ópio que tinham com a china. Assim, se inaugurava também a pratica de conferencias 

internacionais para o controle de drogas psicoativas, consideravelmente motivadas pelo 

ímpeto proibicionista estadunidense. (RODRIGUES, 2012). 

Com a deliberação do Harrison narcotic act de 1914, se estabelece a proibição 

interna do uso de psicoativos sem finalidade médica. Adequa-se, por conseguinte, o 

ambiente interno ao externo, tendo em vista que a política externa estadunidense já 

combatia enfaticamente o tema em âmbito global. Criam-se, então, com essa lei, as 

categorias de traficante, que deve ser punido, e de viciado, que deve ser tratado 

compulsoriamente (RODRIGUES, 2012). Paralelamente e em detrimento de tais 

proibições, surgia o comércio ilícito de psicoativos ilegais, dado que o consumo e o uso 

continuaram por todo o tecido social. O proibicionismo, dessa forma, criava seu maior 

antagonista: o tráfico dessas substancias.  

Entretanto, no período em questão, o consumo dessas drogas ilegais começa a 

ser associado, nos EUA, a determinados grupos sociais e isso seria também exportado 

paro o âmbito internacional (RODRIGUES, 2012). Essa associação, fortemente 

influenciada pelos grupos puritanos anteriormente citados, liga os imigrantes chineses 

ao ópio, os mexicanos à maconha, os negros à cocaína e o álcool aos irlandeses, por 

exemplo (RODRIGUES, 2012). Nesse sentido, minorias e imigrantes com 

comportamentos diferentes dos comportamentos dos que se consideravam os 

“verdadeiros americanos” seriam colocadas diretamente sobre o controle dos aparatos 

repressivos do Estado (RODRIGUES, 2012).  

Rodrigues argumenta que “(...)os brados moralistas que se faziam ouvir nos 

Estados Unidos desde meados do século anterior passam a reverberar nas altas esferas 

políticas estadunidenses” (RODRIGUES, 2002). A crescente repressão culminaria na 18ª 

emenda à constituição estadunidense, a chamada Lei Seca, que vigoraria entre 1919 e 

1933, proibindo completamente a produção, distribuição, venda e consumo de bebidas 

alcoólicas. Visto que as consequências influenciaram o florescimento das máfias e do 

comércio ilegal, que o consumo não caiu e que a qualidade dos produtos somente 
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piorou, a lei foi repensada. Tal reconhecimento de erro não impediu que os EUA 

pressionassem os Estados presentes nas duas conferencias internacionais de Genebra, 

em 1925 e 1931, à adoção de departamentos próprios de repressão ao tráfico de drogas 

ilegais, considerando a proibição e a repressão como as melhores maneiras para tratar 

a questão (RODRIGUES, 2012).  

A década de 50 marca um embate entre países industrializados, encabeçados 

pelos EUA, exigindo maior rigidez no controle de substancias como a maconha, a cocaína 

e os derivados do ópio, por parte das áreas produtoras das nações em desenvolvimento. 

Porém, esse bloco industrializado não desejava a regulação para os psicoativos 

sintéticos produzidos por suas indústrias farmacêuticas. Em virtude de tal fato, os países 

em desenvolvimento argumentavam que caso uma proibição internacional fosse 

sancionada, essas substancias sintéticas também deveriam ser proibidas (RODRIGUES, 

2012), o que nunca ocorreu. 

Os anos 60, com a explosão do movimento hippie e a contracultura fortaleceram 

o debate acerca do uso lúdico das drogas proibidas, preocupando certas partes da elite 

conservadora estadunidense (RODRIGUES, 2012). Nesse sentido, a Convenção único 

sobre entorpecentes de 1961, já no âmbito das Nações Unidas, que estabeleceu a 

intensificação do combate aos trafico e ao cultivo ilícito, contudo, não foi considerada 

por Washington, tão enfática quanto deveria. Internamente, de acordo com as diretrizes 

do Boggs act, de 51, e do Narcotics Control Act, de 56, as punições eram muito mais 

severas, como por exemplo a previsão de 5 anos de prisão para traficantes primários e 

a pena de morte para quem vendesse tais produtos para menores de idade.  

 Contudo, em 1972, é notável um ponto de inflexão para a temática na agenda 

estadunidense. O então presidente Richard Nixon, em um discurso de televisão em 

cadeia nacional, identifica as drogas ilegais como o “inimigo número 1 da América”, 

classificando-as como um problema de segurança nacional (RODRIGUES, 2012). 

Consequentemente, estava declarada a Guerra as Drogas de maneira explícita, o que 

aprofundaria as medidas repressivas, com maiores ações policias de busca e apreensão 

e de combate aos grupos clandestinos e as redes de tráfico.  
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O discurso de Nixon, ainda, exteriorizava o problema criando categorias de 

países produtores e consumidores, assumindo então os EUA como vítimas, tendo sua 

juventude corrompida pelos criminosos negros, latino-americanos e asiáticos. O 

argumento se contradizia facilmente, logo que o território estadunidense também 

produzia enormes quantidades de maconha e de LSD, por exemplo (RODRIGUES, 2012). 

O ato discursivo do presidente resultaria na criação em 1974 da Drug Enforcement 

Administration (DEA), órgão responsável até hoje pelo controle e fiscalização referente 

aos psicoativos ilegais nos Estados Unidos, atuando até mesmo no ambiente 

internacional ocasionalmente. 

 Em 1985, o embaixador estadunidense na Colômbia, Lewis Tambs afirma que as 

guerrilhas marxistas atuando no país estariam atuando em conjunto com os 

narcotraficantes (RODRIGUES, 2012). Associam-se, dessa forma, duas temáticas opostas 

aos interesses e a manutenção da condição dos EUA como potência hegemônica: o 

comunismo e o narcotráfico, criando-se assim a categoria de Narcoterror. A resposta de 

Washington aos avanços da produção de cocaína na América Latina, concretizam-se no 

documento confidencial intitulado “Narcotics and National Security”, assinado pelo 

presidente Ronald Reagan, em 1986. Nele, as elites políticas estadunidenses poderiam 

estabelecer prioridades e diretrizes para a política exterior e de defesa do país sem a 

apreciação do Congresso ou da mídia (RODRIGUES, 2012). A Invasão do panamá em 

1989, na chamada Operação Justa Causa, objetivando prender o presidente panamenho 

Manuel Noriega por crimes ligados ao tráfico de drogas ilegais evidencia tal documento.  

O sucessor de Reagan, George Bush, através da National Security Decision nº 18, 

coloca o Departamento de Defesa e as Forças Armadas como principais atores na 

coordenação e execução da luta antidrogas do país (RODRIGUES, 2012). A iniciativa de 

Estratégia Andina iniciada na década de 90 faz com que os EUA se envolvesse 

diretamente no treinamento e na consultoria à militares latino-americanos envolvidos 

na Guerra às Drogas. O programa, todavia, não era claro com relação a seus alvos, o que 

fez com que além de narcotraficantes, guerrilhas de esquerda, como as FARC na 

Colômbia e o Sendero Luminoso no Peru, também fossem combatidos (RODRIGUES, 

2012).  
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Com a chegada de Bill Clinton ao salão oval, a Guerra as Drogas se generaliza por 

toda América Latina, difundindo-se um discurso de Responsabilidade Compartilhada, no 

qual todos os Estados da região deveriam se comprometer a reprimir a produção, venda 

e consumo das substancias em questão. Cria-se, ainda, um processo de certificação, no 

qual, caso não conseguissem comprovar tais esforços de repressão, as nações latino-

americanas correriam risco de não receber ajuda financeira de instituições controladas 

por capital estadunidense, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial 

(RODRIGUES, 2012). Juntamente com o presidente colombiano Andrés Pastrana, em 

1998, Clinton propõe um plano multilateral de auxílio ao combate ao narcotráfico em 

território colombiano, que ficaria conhecido como Plano Colômbia, analisado na 

próxima sessão. 

 

Colômbia: combate ao narcotráfico e ambiente interno: 

A Colômbia tem convivido com um duradouro quadro de incapacidade estatal 

para garantir a soberania, mediar conflitos sociais e fazer valer o Estado de Direito em 

várias partes do seu território (SANTOS, 2010). A situação interna colombiana, dessa 

forma, desenvolveu-se ao longo do século XX num ambiente de cultura política de 

violência, de limites de participação política e de acesso desigual aos recursos naturais. 

(SANTOS, 2010). Diferentes grupos disputam o controle do Estado há pelo menos desde 

a década de 1940. Sendo alguns membros desse caldeirão político: as guerrilhas de 

esquerda, como as Forças Armadas Revolucionarias da Colômbia (FARC) e o Exército de 

Libertação Nacional (ELN); os grupos paramilitares de direita, como as Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC), os diferentes grupos narcotraficantes; além de diversos 

outros atores, como o próprio Estado e o restante da população.  

 O jogo político contemporâneo do país e as ações do governo colombiano são, 

ainda, fortemente influenciados por um profundo interesse dos EUA na nação. O 

discurso político de Washington alegava buscar no país sul-americano a defesa da 

“Democracia”, da segurança nacional e da estabilidade regional, diante de uma ameaça 

comunista. Esse internacionalismo estadunidense, que evoca um direito à intervenção 
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e nega direitos de soberania e de autodeterminação, reflete as intenções de busca e 

manutenção de poder por parte do mesmo, em virtude de sua condição hegemônica no 

mundo globalizado (NIETO, 2007). 

A influência de Washington se concretiza, no âmbito da guerra fria, sendo a 

Colômbia considerada uma nação amiga na luta contra os avanços do comunismo no 

continente e com a entrada maciça de corporações estadunidenses em solo colombiano 

(SANTOS, 2010). Ademais, o país foi a única nação latino-americana a enviar tropas para 

a Guerra da Coréia e na conferência de Punta del Este, em 1961, propôs a expulsão de 

Cuba da Organização dos Estados Americanos (NIETO, 2007). A decisão de Bogotá de 

não apoiar a causa argentina na Guerra das Malvinas pode ser considerada, assim, o 

último grande exemplo da aliança estratégica com os Estados Unidos, antes do Plano 

Colômbia (SANTOS, 2010).  

A concentração de terras férteis, clima adequado, mão-de-obra abundante e 

Estado debilitado, fez com que a nação fosse propícia para o surgimento dos grandes 

cartéis, nos anos 80, que funcionavam na verdade como grandes monopólios sobre a 

produção e a venda de cocaína para o mercado estadunidense. O grande poder dessas 

instituições atravessou os anos e fez com que já na década seguinte, os EUA 

considerassem a nação como uma “narcodemocracia”, o que contribuiu para, entre 

outras consequências, debilitar ainda mais o Estado colombiano, a perda de 

credibilidade do país no exterior e a deterioração da situação econômica (SANTOS, 

2010). O Cultivo de coca na região andina, porém, está diretamente ligado à história e a 

cultura das populações indígenas locais, sendo feito desde antes da chegada dos 

colonizadores espanhóis.  

Após uma tentativa de diálogo fracassada com as FARC, em 1997, o presidente 

colombiano Andrés Pastrana propõe junto aos EUA um aporte econômico e social para 

reestruturar o Estado Colombiano. A proposta inicial foi descartada, porém o presidente 

estadunidense e o congresso de seu país apresentam um novo documento, que logo é 

aceito pelo governo de Bogotá (RODRIGUES, 2012). Concretizam, dessa forma, o Plano 

Colombia, conhecido oficialmente como “Plan Para la paz, la prosperidad y el 

fortalecimiento del estado” (CESOP, 2007).  
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Previsto, inicialmente, para durar até dezembro de 2005, injetando um 

investimento de US$ 7,5 bilhões na economia colombiana, dos quais os EUA forneceriam 

US$ 1,3 bilhão (sendo que US$ 47 milhões iriam para o vizinho, Equador). O governo 

colombiano, por sua vez, arcaria com US$ 4 bilhões, sendo que 80% dos recursos viriam 

de financiamento externo e 20% de ajuste fiscal e de impostos sob controle do Fundo 

Monetário Internacional, e o restante estaria ligado ao capital de países europeus e 

instituições internacionais (SANTOS, 2010).  

O texto do documento apresenta dez estratégias de ação nos planos econômico, 

fiscal e financeiro, jurídico, de busca pela paz, de fortalecimento da defesa nacional, de 

consolidação dos Direitos Humanos, de luta “antinarcóticos”, de desenvolvimento 

alternativo e humano, de participação social e de orientação internacional para a 

questão dos psicoativos ilegais. (CESOP, 2007). As ambiciosas pretensões da iniciativa 

estimavam a eliminação de 50% da área cultivada com drogas ilícitas, através da 

aspersão aérea de herbicidas, no prazo de 5 anos.  Configura-se assim, um texto com 

semelhanças à um neoliberalismo militarizado, porém com certas preocupações 

humanitárias.  

O que se desenhou, na prática, contudo, foi o completo esquecimento das 

propostas sociais iniciais. O plano traduziu-se, imediatamente, numa estratégia baseada 

na erradicação dos cultivos mediante a fumigação, no aumento da repressão policial e 

na militarização do combate ao narcotráfico (SANTOS, 2010), fatos que gerariam 

consequências seríssimas para as populações mais carentes do Estado colombiano. O 

Plano Colômbia tornou a nação sul-americana o terceiro maior destinatário de ajuda 

militar advinda dos EUA, à época, depois de Israel e do Egito (MONIZ BANDEIRA, 2009), 

e permitiu, ainda a presença de agentes estadunidenses do DEA em território 

colombiano, gozando de imunidade diplomática (RODRIGUES, 2012).  

Com a ascensão de George Bush e de Álvaro Uribe aos postos de comando das 

duas nações analisadas, ficou estabelecido publicamente o caráter antiinsurgente do 

Plano Colômbia (SANTOS, 2010). Assim, o conflito interno colombiano se transformou 

numa frente adicional da guerra dos EUA contra o terrorismo internacional, com 
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Washington ampliando o seu papel na situação doméstica colombiana, através de seus 

diagnósticos, suas políticas e seus interesses (SANTOS).  

O Plano Colômbia formal, de cinco anos, chegaria ao fim, sem cumprir a 

expectativa de redução de cultivos nem de perto, todavia o compromisso estadunidense 

com a manutenção da repressão não cessou.  Dessa forma, com “afinidades e interesses 

mútuos”, o plano foi prorrogado até o começo de 2007, com a apresentação da 

Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y Del Desarrollo Social (EFDDS) 2007-

2013, que ficaria conhecida como Plano Colômbia II e manteria as políticas repressivas 

e de fumigações (SANTOS, 2010). 

 

As fumigações e os deslocamentos forçados: 

Dentre as políticas adotadas pelo Plano, encontrava-se a estratégia de fumigação 

das plantações que cultivavam coca, ou seja, o despejo através de aviões de produtos 

químicos visando o combate às plantações ilegais no território colombiano. A Colômbia 

era o único país do mundo que ainda permitia a fumigação aérea com glifosato, desde 

a Resolução 001 de 1994 do Conselho Nacional de Estupefacientes42. 

As aspersões aéreas estariam focadas, principalmente, no sul do país, nos 

departamentos de Putumayo, Cauca, Huila, and Caqueta (PETERSON, 2002). Apesar de 

outros produtos tóxicos, as fumigações utilizam sobretudo uma substância chamada de 

glifosato, ingrediente ativo do produto vendido comercialmente conhecido como 

Roundup. 

Por ser um herbicida não-seletivo, o Roundup elimina qualquer tipo de planta 

que entre em contato com sua fórmula. Dessa maneira, com a finalidade de destruir os 

cultivos ilícitos, a aspersão aérea desse produto químico destrói, também, os cultivos 

lícitos, seja por aplicação direta ou por contaminação do solo e da rede fluvial. Tendo 

                                                           
42 COLOMBIA. Resolución 001 de 1994. Consejo Nacional de Estupefacientes. 11 de fevereiro de 1994. 

Disponível em: <http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/pecig/Resolucion0001feb1994.pdf>. Acesso em:  

19 de julho de 2016. 
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em vista que uma parcela significante da população colombiana vive da agricultura de 

subsistência, a fumigação acarreta a fome e a exacerbação da pobreza no meio rural, 

além de provocar danos à saúde da população.  

Nesse sentido, dois problemas resultaram da aspersão do agente químico: a erradicação 

aérea causou serias consequências para a população das áreas fumigadas e, ademais, 

os níveis de plantio não recrudesceram.  

 Um grande fato de influência no fracasso da estratégia de fumigação foi a deriva, 

que é o deslocamento da calda do produto para fora do alvo desejado, Ela é diretamente 

influenciada pelas condições climáticas locais e é uma das principais causas da 

contaminação do meio ambiente e da intoxicação de populações (ANDEF, 2004) Fatores 

como vento, temperatura do ar, umidade relativa do ar, distância do alvo 

(principalmente quando se faz uso de gotas finas), velocidade de aplicação e tamanho 

das gotas ocasionam uma deriva maior, e dessa forma, a maior distribuição do 

agrotóxico pelo ar, atingindo áreas as quais não deveria atingir (ANDEF, 2004), levando 

à poluição química do solo e da água e à degradação da biodiversidade em parques 

naturais e reservas ecológicas. 

O Roundup é produzido pela multinacional Monsanto, empresa especializada em 

sementes transgênicas e herbicidas, que tem sua história marcada por violações de 

Direitos Humanos, como a produção do Agente Laranja, produto químico utilizado na 

Guerra do Vietnã.43 Sua formula é baseada na substância glifosato, o pesticida de maior 

uso em escala mundial. Entretanto, no meio ambiente, o glifosato pode se fixar no solo, 

se ligando a partículas, ou chegar até as correntes de água subterrâneas (GREENPEACE, 

2011). Segundo estudo do Greenpeace, em contato com seres humanos, o produto 

pode causar más formações congênitas, problemas ligados à produção hormonal, 

irritações de pele, lesões nos olhos, mal-estar nasal e oral, náuseas, vômitos, dores de 

cabeça, febres e calafrios, entre outros problemas de saúde (GREENPEACE, 2011).  

                                                           
43 OUTRAS PALAVRAS. Monsanto: 115 anos contra planeta e saúde humana. 04 de maio de 2016. 

Disponível em: <http://outraspalavras.net/outrasmidias/destaque-outras-midias/monsanto-

115-anos-contra-o-planeta-e-a-saude-humana/>. Acesso em:  19 de julho de 2016. 
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O rótulo do próprio produto já descreve as precauções necessárias para o 

mínimo de segurança ao aplicar o herbicida, precauções estas completamente 

desconsideradas nas aspersões de glifosato por via aérea: 

Roundup destruirá casi cualquier planta verde que esté en crecimiento 

activo. Roundup no deberá ser aplicado a masas de agua, como 

estanques, lagunas o arroyos, ya que Roundup puede ser dañino para 

algunos organismos acuáticos. Después de que un área ha sido 

pulverizada con Roundup, la gente y las mascotas (tales como gatos y 

perros) debieran permanecer alejados del área hasta que esté 

perfectamente seca. Recomendamos que animales que pastan como 

caballos, ganado, ovejas, cabras, conejos, tortugas y aves, 

permanezcan fuera del área tratada durante dos semanas44. 

 

Gilles-Eric Séralin, professor de biologia molecular da universidade de Caen, 

argumenta sobre os efeitos do herbicida no corpo humano, no documentário Guerras 

Ajenas: 

 

“Infelizmente, esse herbicida, em doses infinitesimais, penetra em 

nossas células. (...) Ele tem uma ação tripla. Por um lado, rompe a 

célula, pouco a pouco. Por outro lado, induz enzimas que disseminam 

a morte, o suicídio dos tecidos. Depois, vai até o núcleo celular e asfixia 

as células, impedindo o mecanismo de respiração celular. “ (GUERRAS 

AJENAS, 2016) 

 

As fumigações, logo, passariam a ser contestadas devido aos efeitos nocivos 

causados no meio ambiente e nas populações locais. Á época do debate, Washington 

mantinha seu discurso firme, como demonstram reportagens de 200145 e 200346, em 

                                                           
44 SEMANA. La quimioterapia. 24 de setembro de 2001. Disponível em: 

<http://www.semana.com/nacion/articulo/la-quimioterapia/47400-3>. Acesso em 19 de julho de 2016. 

45 EL TIEMPO. Estados Unidos defiende el Glifosato. 31 de julho de 2001. Disponível em: 

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-451820>. Acesso em:  23 de julho de 2016. 

46 SEMANA. Estados Unidos certificó fumigaciones con glifosato. 21 de dezembro de 2003. 

Disponível em: <http://www.semana.com/noticias/articulo/estados-unidos-certifico-

fumigaciones-glifosato/62621-3>. Acesso em:  23 de julho de 2016. 
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que o governo dos EUA garante que o uso do herbicida é inofensivo. Contudo, 

internamente, as práticas estadunidenses eram outras. A quantidade de glifosato 

permitida nos EUA é de 0,84 kg por hectare, já na Colombia é de 4,8kg por hectare 

(GUERRAS AJENAS, 2016).  

Em 24 de março de 2015, a Organização Mundial de Saúde (OMS), através de sua 

agência para pesquisa sobre câncer, declarou o glifosato como provável agente 

cancerígeno (IARC, 2015). Segundo o estudo, o herbicida estaria ligado à formação de 

linfomas non-Hodgkin. Tais dados, por outro lado, geraram revoltas e contra-

argumentos por parte dos grupos industriais e dos governos colombiano e 

estadunidense, que refutaram os resultados através da apresentação de outras 

pesquisas47. A discrepância de resultados entre os estudos está, muito possivelmente, 

ligada ao fato de que enquanto a OMS considerou apenas pesquisadores 

independentes, os outros estudos foram financiados por grandes companhias 

industriais, dado que somente é citado em notas de rodapé48. 

O artigo 79 da constituição colombiana de 1991 atesta o direito de que todas as 

pessoas tenham acesso à um ambiente saudável (PETERSON, 2002). As fumigações e 

seus desdobramentos, claramente, violam esse direito garantido constitucionalmente, 

além de infringirem declarações internacionais das quais a Colômbia é signatária, como 

o Programa de Ação Interamericano Contra o Uso Ilícito e a Produção de Narcóticos e 

Psicotrópicos, assinado no Rio de Janeiro no âmbito da OEA, em 1986, que afirma: 

Policies to reduce the demand for drugs, prevent drug abuse, and 

combat unlawful trafficking in drugs must (...) be consistent with 

human rights, the basic claims to nationally and internationally 

recognized individual liberties and rights, respect for the traditions and 

                                                           
47 CRESSEY, Daniel. Widely used herbicide linked to cancer. Nature Magazine, 24 de março de 2015. 

Disponível em <http://www.nature.com/news/widely-used-herbicide-linked-to-cancer-1.17181>. Acesso 

em:  23 de julho de 2016. 

48 JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH. Differences in the carcinogenic evaluation of 

glyphosate between the International Agency for Research on Cancer (IARC) and the European Food 

Safety Authority (EFSA).  03 de março de 2016. Disponível em: 

<http://jech.bmj.com/content/early/2016/03/03/jech-2015-207005.full.pdf+html>. Acesso em:  24 de 

julho de 2016. 
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customs of national and regional groups, and environmental 

protection49 

 

A Corte Internacional de Justica de Haia (CIJ) aceitou um processo por parte do 

Equador contra a Colômbia, no tocante as fumigações, que gerou um acordo entre os 

dois países50. O Estado colombiano admitiu que, por engano, os produtos químicos 

acabavam chegando do outro lado da fronteira, caindo em solo estrangeiro. O acordo 

foi alvo de muitas críticas por parte da sociedade colombiana, pois se o governo de 

Bogotá aparentemente assumia a culpa e o fato de que o glifosato era nocivo ao meio 

ambiente ao aceitar pagar US$ 15 milhões de dólares à equador, por que continuava 

com programa de fumigação em solo colombiano?   

No que diz respeito ao segundo problema citado, A produção de drogas ilícitas, 

mesmo com as aspersões, se manteve forte. O que foi verificado, na verdade, foi o 

deslocamento das plantações de cultivos ilícitos para áreas vizinhas nas quais as 

fumigações ou não aconteciam ou eram menos eficazes. Esse fenômeno, ficaria 

conhecido como Efeito Globo (RAMIREZ,2005). Enquanto o plano Colombia focava em 

reprimir a oferta de psicoativos ilícitos ao erradicar as plantações, o que acontecia, de 

fato, era o deslocamento das zonas de cultivo para novos lugares próximos (RAMIREZ, 

2005).   

Os departamentos mais afetados pelos fluxos de deslocamento foram 

justamente os que estiveram no centro da política de erradicação aérea, como 

Putumayo, Caquetá e Arauca. (CEBALLOS, 2002). Essas zonas são marcadas pela pobreza 

e pela falta de oportunidades, fato esse que leva muitos campesinos a cultivarem 

                                                           
49 OEA. Inter-American Program of Action of Rio de Janeiro against the Illicit Use and Production of 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. 15 de novembro de 1986. Disponível em: 

<http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/rio_eng.asp>. 

Acesso em 24 de  julho de 2016.  

50 ROJAS, Andrés Molano. El acuerdo entre Colombia y ecuador: glifosato, secretos y contradicciones. 

Razón Pública, 21 de outubro de 2013. Disponível em:  <http://www.razonpublica.com/politica-y-

gobierno-temas-27/7144-el-acuerdo-entre-colombia-y-ecuador-glifosato,-secretos-y-

contradicciones.html>. Acesso em:  23 de julho de 2016. 
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produtos ilícitos, visto que conseguem muito mais dinheiro com esse tipo de plantação. 

Quando a fumigação atinge essa população, grande parte dos campesinos desterrados 

acabam procurando melhores condições nas grandes cidades, acabando em moradias 

precárias nas periferias das mesmas.  

Alguns relatos ajudam a compreender melhor a dinâmica dos êxodos pós 

períodos de fumigação. Em 2003, em uma localidade rural do município de Puerto Asís, 

Putumayo, após a aspersão do herbicida por aviões, 30 famílias tiveram que sair de suas 

casas devido aos efeitos do agrotóxico no ambiente, aproximadamente 50% de todas as 

famílias que viviam na região (NIETO, 2002). Se estima que de 1999 a 2002, algo em 

torno de 35 mil pessoas tiveram que se deslocar por conta dos efeitos do glifosato 

(CEBALLOS, 2002). Em um especial da Revista Semana, intitulado “La quimioterapia”, 

uma médica do município de La Cruz, em Nariño, o qual havia sido fumigado no mínimo 

três vezes, argumenta que após as aspersões, o hospital da cidade recebia quase o triplo 

de pacientes se comparado com um período sem fumigação, com problemas 

respiratórios, de pele e gastrointestinais51.  

A lei 1448, de 2011, em seu artigo 155º instituiu o sistema de Registro Único de 

Vítimas (RUV). Este registro é um “requisito declarativo e não constitutivo da condição 

de vítima de deslocamento, prevendo, portanto, indenizações e devoluções de terras 

para as vítimas de deslocamento forçado no país (DE JESUS, 2015). O Estado 

colombiano, entretanto, não reconhece os deslocados gerados pelas fumigações aéreas, 

tornando-os desprovidos de qualquer tipo de assistência governamental (DE JESUS, 

2015). Apenas são reconhecidos pela lei os deslocados diretamente afetados pelo 

conflito armado interno, assim, quem não se encaixa nessa definição, sobre quem 

merece e quem não merece proteção, acaba completamente desamparado (DE JESUS, 

2015). 

 

                                                           
51 SEMANA. La quimioterapia. 24 de setembro de 2001. Disponível em: 

<http://www.semana.com/nacion/articulo/la-quimioterapia/47400-3>. Acesso em 19 de julho de 2016. 
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Conclusões: 

As aspersões aéreas de glifosato foram causadoras de desequilíbrios ecológicos, 

danosas à saúde e causadoras de profundas consequências para a vida de milhares de 

pessoas na região sul da Colômbia. Por mais que já existam estudos comprovando os 

efeitos colaterais de tais processos, os mesmos ainda encontram defensores, 

especialmente ligados às empresas interessadas na manutenção da erradicação. 

Verifica-se assim, que as teorias e as ciências estão, todavia, associadas aos poderes 

políticos e econômicos centrais e, dessa maneira, são comprometidas com sua 

perpetuação.  

Sendo assim, verificamos que uma guerra constante no campo dos discursos é 

praticada continuamente, por meio até mesmo da violência física e da deslegitimação 

pública (FOUCAULT, 2002; RODRIGUES, 2002). Foucault argumenta, dessa forma, a favor 

da existência de uma guerra permanente entre narrativas e produções de saberes, 

afirmando que tal guerra seria “a continuação da política por outros meios" (FOUCAULT 

2002). Os esforços de denúncia dos danos causados pelas políticas de fumigação aérea 

precisam ser, nesse sentido, mais enfáticos, e foi o que o presente trabalho procurou 

fazer.  

Quanto aos indivíduos desterrados por conta das aspersões, em virtude da 

recente decisão do governo colombiano e do presidente Juan Manuel Santos de proibir 

as aspersões aéreas52, cria-se um ambiente no qual suas reivindicações podem surtir 

maior efeito. O Estado colombiano, mesma aprovando as fumigações manuais53 

reconhece o caráter nocivo das fumigações por vias aéreas ao proibi-las, não possuindo, 

assim, mais argumentos para não reconhecer as perdas das populações deslocadas.   

                                                           
52 GARCIA, Pedro Arenas. El fin de las fumigaciones con glifosato. El Espectador, 1 de outubro de 2015. 

Disponível em <http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-fin-de-fumigaciones-glifosato-

articulo-590103>. Acesso em:  22 de julho de 2016. 

53 SEMANA. Glifosato vuelve para erradicar coca pero de forma terrestre. 5 de abril de 2016. Disponível 

em: <http://www.semana.com/nacion/articulo/glifosato-vuelve-para-erradicar-coca-pero-de-forma-

terrestre/472341>. Acesso em:  22 de julho de 2016. 
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Quanto ao futuro das políticas de proibição, em 23 de junho de 2016, o 

presidente colombiano e o líder das FARC, conhecido como “Timochenko”, assinaram 

oficialmente o acordo de cessar fogo bilateral e definitivo, mediado em Havana pelo 

governo cubano.54 A perspectiva de fim do conflito deve representar valorosa 

oportunidade para propostas de soluções conjuntas entre o Estado e a sociedade no 

sentido de rever a política em relação às drogas no país. Contudo, com base no que foi 

aqui analisado, fica evidente que tal posição não será fácil. No que se refere ao lado 

estadunidense, parece claro que sua relação com a Colômbia depende de como se 

definem “os interesses e os objetivos gerais de sua política externa, levando em conta 

sua segurança nacional, suas políticas domésticas e os interesses de suas grandes 

empresas” (SANTOS, 2010, p.75). 

No que tange à Guerra as Drogas, nota-se que o consumo e a produção de 

psicoativos continuam estáveis. A perspectiva de suprimi-los falhou. Entretanto, Se a 

mesma fracassou, qual o sentido em se manter uma guerra perdida? A resposta para tal 

questão reside no fato de que a partir do instante em que determinados grupos são 

diretamente associados à um crime, qualquer que seja sua natureza, o aparato coercivo 

estatal volta-se contra ele sob a justificativa de aplicar a lei (RODRIGUES, 2012). Dessa 

maneira, se resolve o problema sobre o controle daqueles que não se enquadram nos 

modelos tradicionais. 

A Guerra as Drogas e o proibicionismo, nessa perspectiva foucaultiana podem 

ser considerados instrumentos de controle social (RODRIGUES, 2012). Isso quer dizer 

que, aqueles que defendem uma postura de vida dissonante, projetos políticos distintos 

dos atuais dominantes ou simplesmente sustentam hábitos considerados inapropriados 

e imorais; no caso do presente trabalho, o uso e a produção de psicoativos ilegais; 

devem ser vigiados, punidos e adequados à “normalidade” por parte do Estado. As ações 

estadunidenses de financiamento e de ajuda militar ao governo colombiano no marco 

                                                           
54 SEMANA. Gobierno y FARC ponen fin a 50 años de conflicto armado. 22 de junho de 2016. Disponível 

em: <http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-y-cese-al-fuego-bachelet-maduro-

danilo-medina-y-salvador-sanchez-asistiran-al-anuncio/478863>. Acesso em:  19 de julho de 2016. 
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do Plano Colômbia, portanto, foram importantes recursos nessa função global de 

disciplina e contenção (RODRIGUES, 2012). 

A cruzada moralista influenciada pelos EUA elege, assim, alvos nada brancos, ou 

seja, afeta majoritariamente substratos populacionais historicamente oprimidos, como 

negros, indígenas e campesinos; vidas consideradas privadas de valor, em minusvalia, 

prescindíveis para o Estado que as reprime (NAVIA, 2014). Na nação que sustenta o 

discurso proibicionista, tal fato é evidente ao averiguar-se que a maioria dos presos ali 

condenados por crimes envolvendo psicoativos ilegais são negros ou hispânicos 

(RODRIGUES, 2012).  

Dessa forma, O Plano Colômbia e suas consequências, como o deslocamento 

forçado de pessoas, evidenciam um paradoxo que permeia toda a análise dos anos já 

transcorridos de declarada Guerra as Drogas: a impotência da mesma de acabar com o 

consumo e o tráfico ilícito em contraste com seu lado vitorioso, na medida que reprime 

determinadas continuamente camadas da sociedade “indesejáveis” para as elites no 

poder. Tal guerra, por mais fracassada que possa parecer, adia perpetuamente seu fim. 
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As tendências da concentração militar no Brasil em funções burocráticas 
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Pretende-se demonstrar no presente trabalho a tendência da concentração das atividades 

militares do Brasil em funções burocráticas. Através de uma comparação entre as decisões 

tomadas pelos cadetes da AMAN no começo de suas carreiras e as decisões tomadas pelos 

oficiais da Marinha em condições de serem promovidos aos postos de almirante. O 

embasamento teórico se dará a partir da teoria política das relações entre civis e militares 

por Morris Janowitz em The Professional Soldier (1960). A hipótese a observar é: o 

crescente interesse dos cadetes da AMAN no Serviço de Intendência e o ingresso de 

militares no núcleo da elite dirigente da Marinha com perfil não convencional de carreira. 

A relevância da pesquisa, portanto, é analisar o movimento crescente da escolha de 

atividades de caráter técnico ao longo da profissionalização militar.  

 

Palavras-chave: relação civil-militar; burocracia; profissionalização; habilidades não 

convencionais; AMAN; núcleo da elite. 
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Introdução 

Este artigo busca apresentar como que a profissionalização da Academia Militar 

das Agulhas Negras (AMAN) e nos cargos de Almirantado da Marinha do Brasil 

justificando o surgimento de um profissional militar de perfil cada vez mais burocrático 

e administrativo. Frente a essa realidade, a pesquisa tem por finalidade analisar, à luz da 

teoria política de Janowitz (1960), a relevância das armas não combatentes no Exército 

Brasileiro devido à crescente escolha destas áreas de profissionalização por parte dos 

cadetes da AMAN. Visto que as vagas das especialidades mais técnicas são preenchidas 

antes mesmo das vagas das armas tradicionalmente mais procuradas. Bem como a 

exigência de generais oficiais da Marinha com um perfil não convencional de carreira 

para ocupar posições no núcleo de elite. 

Assim sendo, o trabalho foi organizado em duas grandes partes. Ambas têm como 

objetivo central, a partir da sustentação teórica de Janowitz, apresentar as principais 

diferenças entre o perfil convencional e o não convencional de carreira. Isto é, o perfil 

convencional diz respeito, por exemplo, ao tradicionalismo, ao heroísmo, a procedência 

aristocrática, a especialização em armas mais combatentes, como a Infantaria, e táticas de 

guerra. Em contraste com o perfil não convencional, de caráter menos tradicionalista, de 

procedência mais humilde, mais aberto a comunicação e negociação, especialização em 

armas mais técnicas, como a Intendência, e mais predisposto ao estudo das ciências 

sociais. 

Na primeira parte foi realizada uma comparação com base no trabalho de Celso 

Castro em "O Espírito Militar: um estudo de antropologia social na Academia Militar das 

Agulhas Negras" (1990), que indica duas grandes particularidades entre os cadetes da 

AMAN. Por um lado, a significativa preferência pelas armas combatentes, e por outro, o 

crescente interesse pelo Serviço de Intendência, por exemplo, os quais são responsáveis 

pelas atividades administrativas do Exército. Vale destacar desde já que o cadete da 

Intendência torna-se apto para trabalhar tanto no meio civil quanto militar. Além de poder 

exercer suas funções em qualquer local do território brasileiro. 

São apresentados como fundamento da pesquisa a coleta de dados a partir de fonte 

primária: os anuários estatísticos da AMAN de 2002 a 2012, separados por arma e 

serviço. A partir dos dados coletados nos documentos pesquisados, o objetivo é verificar 
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se surge um novo perfil do militar do Exército brasileiro devido ao crescente interesse 

pelo Serviço de Intendência. 

Foi possível identificar através dos estudos de recursos primários das ascensões 

aos cargos de almirantado da Marinha do Brasil um maior número de agentes com 

natureza não convencional. Para Janowitz, estes possuem um elevado nível de 

profissionalização técnica-administrativa, maiores capacidades de gerenciamento, 

denotando uma tendência identificada por Janowitz em detrimento de um perfil 

convencional mais ligado ao tradicionalismo e heroísmo, enfraquecidos por uma 

realidade de rápidas mudanças tecnológicas e necessidade de gerenciamento.  

O perfil gerenciador que a elite militar desenvolveu não significa que todos os 

oficiais generais estão preocupados com a organização, negociação e manutenção da 

eficiência, ou seja, apesar de possuírem um perfil não convencional, ainda acredita-se no 

ideal convencional, nas tradições e doutrinas. Os líderes militares para Janowitz dividem-

se em três categorias técnicas com atribuições especificas: suporte técnico, orientado por 

especialistas; oficial de gabinete, para coordenação; e Comando, este ultimo para tomada 

de decisão, sendo uma função pouco exercida em tempos de paz. 

Segundo Janowitz, a tecnologia atua como um fator que diminui as tarefas de 

comando, tornando-a menos necessária, enquanto o gerenciamento militar e politico 

tornam-se cada vez mais necessários. Para comprovar esta tendência estipulada por 

Janowitz, recorremos às tabelas de ascensão do almirantado da Marinha brasileira para 

identificar se os cargos ocupados no decorrer das carreiras são de maior ênfase não 

convencional, gerencial ou política, ou se a estrutura ainda se mantém convencional, de 

caráter tradicional e heroico. 

O perfil convencional e o não convencional de carreira 

Tendo como apoio teórico as análises de Janowitz, para compreender a formação 

do oficial combatente e não-combatente do Exército cabe aqui observar as qualidades 

necessárias para a ascensão do militar na profissão. No entanto, algumas qualidades vem 

sendo mais requeridas do que outras. Tomamos como exemplo, segundo Janowitz, o 

período das grandes guerras, onde muitos oficiais de altos escalões foram trocados por 

jovens e por oficiais mais criativos dos quais a mente era menos limitada. Vale lembrar 

que o tipo heroico de combatente se fez muito presente devido ao significativo aumento 
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de oportunidades durante as guerras. Ainda assim, o tipo gerente militar permanecia em 

maior quantidade. (JANOWITZ, 1960) 

A profissionalização, a rigidez, liderança, disciplina, hierarquia e ordem são 

algumas das principais características dos militares. Mesmo que tais particularidades 

sejam muito presentes até hoje na rotina militar, a importância do padrão não 

convencional de carreira fez com que surgissem novas tendências de doutrinação. 

Segundo Janowitz, as habilidades não convencionais tem o compromisso de adaptar os 

militares a novos desafios, uma vez que são mais inovadores e criativos, mais flexíveis a 

negociações e troca de ideias. Tradicionalmente, os militares com maior envolvimento e 

aproximação com o meio civil tendiam a vir de famílias mais humildes, enquanto que 

aqueles de origem aristocrática valorizavam a honra militar, o heroísmo e o sentimento 

de grande prestígio na especialização em armas de combate. (JANOWITZ, 1960) 

 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 

A AMAN é o estabelecimento de ensino superior responsável pela formação 

básica dos oficiais do Exército brasileiro. O curso tem duração de 4 anos e ao final saem 

como Aspitantes-a-Oficial. "No 1º ano da Academia Militar, Curso Básico, ocorre a 

Formação Básica do futuro oficial. Os objetivos são ajustar a personalidade do cadete aos 

princípios que regem a vida militar, assegurar os conhecimentos que o habilitem ao 

prosseguimento de sua formação de oficial, fortalecer o caráter militar, preparar o 

combatente básico, obtendo reflexos na execução de técnicas e táticas individuais de 

combate, obter capacitação física e desenvolver habilidades técnicas". 

(aman.ensino.eb.br.corpo-de-cadetes) 

Nos 2º, 3º e 4º anos, a formação dos oficiais é direcionada para as sete 

especialidades do Exército Brasileiro: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, 

Serviço de Intendência, Comunicações e Material Bélico. No 2° ano os cadetes escolhem 

suas armas, uma vez que a escolha é definitiva. "A qualificação e a intensificação das 

atividades militares têm por objetivo principal a habilitação ao exercício de cargos e 

funções inerentes ao oficial subalterno e ao capitão não aperfeiçoado, em condições de 

combate e em tempo de paz". (aman.ensino.eb.br.corpo-de-cadetes) 

A AMAN na perspectiva de Celso Castro 
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De acordo com Celso Castro, em um combate, a Infantaria é a arma que mais tem 

contato físico e direto com as tropas adversárias, conquistando e mantendo posições. A 

Cavalaria atua basicamente pelas laterais, pois seu objetivo é abrir brechas na linha 

inimiga, favorecendo a passagem da Infantaria para a frente. Para isso esta precisa da 

eficiência dos blindados e da rapidez dos cavalos. A Artilharia atua afastada da linha de 

contato, apoiando a Infantaria e a Cavalaria através de tiros. Apesar de ser menor, seu 

trabalho também exige resistência física. O artilheiro precisa ser meticuloso e exato. Já a 

Engenharia atua apoiando as demais armas, principalmente a Infantaria. Algumas de suas 

atividades específicas são: construir pontes rápidas, desativar campos de minas, fazer 

demolições com o uso de explosivos, entre outras. A Engenharia executa um trabalho 

que, embora braçal e pesado, é fundamentalmente técnico. (CASTRO, 1990) 

As armas restantes não participam da frente de combate: posicionam-se na 

retaguarda, num apoio técnico às armas combatentes. As Comunicações ficam onde está 

situado o comando das tropas em combate (os oficiais mais graduados). Sua função é 

centralizar as informações recebidas por rádio de todas as unidades. O Material Bélico 

atua no reparo e manutenção de viaturas e equipamentos. Estas últimas são as de menor 

efetivo, além de serem as de criação mais recente. E o Serviço de Intendência trabalha no 

fornecimento de suprimentos e na prestação de serviços. No cotidiano, cuida da parte 

administrativa do Exército. Juntas, estas três armas dão o apoio logístico às tropas, de 

caráter exclusivamente técnico, isto é, não-combatentes. (CASTRO, 1990) 

Podemos perceber que as armas juntas, em combate, formam um organismo. 

Como se o Exército fosse um corpo e cada arma fosse um órgão. De maneira que esse 

organismo não funcionaria bem se uma das armas não exercesse corretamente suas 

funções. O quadro a seguir elucida as observações do autor no que diz respeito ao caráter 

das sete especialidades. 

Armas combatentes  Armas técnico-

combatentes  
Armas técnicas  

Infantaria 
Cavalaria 

 

Artilharia 
Engenharia 

 

Comunicações 
Serviço de Intendência 

Material Bélico 
Fonte: Quadro feito a partir nas análises de Celso Castro (1990). 
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Ordem de fechamento das Armas, Quadros e Serviços por ano: 

ANO 1º 2º 3º

1998 INT ENG CAV

1999 INT MB ART

2000 MB INT COM

2001 INT COM MB

2002 MB ART INT

2003 MB ART INT

2004 MB ART INT

2005 MB INT ART

2006 MB INT COM

2007 MB COM INT

2008 COM MB INT

2009 INT MB INF

2010 INT MB INF

2011 INF INT COM

2012 INF CAV ART  

Fonte: Anuários Estatísticos da AMAN (2002 a 2012) 

 

Através da tabela verifica-se que, de acordo com a escolha dos cadetes, as vagas 

referentes às armas de caráter mais técnico são as que fecham primeiro. Frente a essa 

realidade, podemos enumerar possíveis fatores que influenciam essa tendência. O intuito 

não é tratar as observações a seguir como verdade absoluta, mas ser útil no levantamento 

de evidências que permitam a formulação de respostas. 

Na visão de Celso Castro, ao longo do curso, os infantes não detêm conhecimento 

específico como em outras armas. Também é válido observar que, embora o curso de 

Engenharia se aproxime bastante da faculdade dos civis, este não garante dupla formação. 

Ou seja, o cadete se forma como Aspirante-a-Oficial da Arma Engenharia e não como 

engenheiro. Ao passo que o intendente tem a possibilidade de trabalhar em quartéis de 

todas as armas, o que aumenta o leque de opções para servir. Logo, é considerada a arma 

de maior proximidade com a realidade civil. (CASTRO, 1990) 

É importante destacar que a inserção de disciplinas das ciências humanas na grade 

curricular dos cadetes. A Filosofia foi inserida visando contribuir para o desenvolvimento 

de atitudes coerentes com os compromissos éticos assumidos por todos os oficiais do 

Exército Brasileiro. Bem como a implantação da Sociologia, que ocorreu a partir de 2015 

e foi de extrema relevância frente as complexas questões contemporâneas que exigem dos 

futuros oficiais uma capacitação mais profunda e completa. “Essa nova capacitação 
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contribui para a rica aquisição de informações situacionais necessárias para as ações 

militares, visando decisões mais oportunas e adequadas no nível tático.” 

(aman.ensino.eb.br.div-ens) 

Outras disciplinas implementadas tão importantes quanto as demais são: Relações 

Internacionais, Geopolítica, Estatística, Espanhol e Inglês. Inseridos na última reforma 

curricular, estes novos estudos contribuem para complementar o arcabouço de 

conhecimentos necessários ao futuro Oficial e Chefe Militar do Exército Brasileiro, em 

todos os níveis. Frente a essas mudanças, a disciplina Iniciação à Pesquisa Científica é 

fundamental e indispensável. Uma vez que é através da pesquisa que os cadetes têm a 

oportunidade de elaborar trabalhos acadêmicos no âmbito dos estudos das Ciências 

Militares. (aman.ensino.eb.br.div-ens) 

 

Identificação da tendência de burocratização das carreiras de Almirantado da 

Marinha 

Através da constatação da teoria de Janowitz em referência à construção do 

Agente Político dentro da carreira militar, é possível identificar dentro das carreiras de 

oficiais do Almirantado um nível bastante elevado de burocratização, ou seja, um 

aumento no preenchimento de cargos administrativos, alocação no exterior, capacitação 

técnico-administrativa e cursos. 

Outra habilidade sumariamente apresentada pelo Janowitz é o da Comunicação, 

pois cada vez mais reuniões informais estariam fazendo parte do processo de tomada de 

decisão. Para futuros almirantes a lacuna entre líder heroico diminui no novo sistema de 

disciplina, não convencional, e uma nova forma da quantidade dos cargos dentro da 

hierarquia militar, com o crescer de pressões administrativas nos níveis mais baixos.  

Pela teoria proposta por Janowitz, os perfis convencionais, atrelados à tradição e 

heroísmo de guerra passam com o avanço tecnológico por uma transformação em um 

perfil cada vez menos convencional, ou seja, a tomada de decisão não mais depende 

unicamente do comando, mas também da capacidade de gerenciamento militar e político. 

Através deste artigo será possível analisar as especificidades do quadro do almirantado 

da Marinha brasileira com base em dados dos anos de 2010 e 2012 do Centro de 

Comunicação Social da Marinha. 
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 Construção de capacidades transferíveis à Sociedade Civil 

O heroísmo e tradicionalismo são características reforçadas pelo 

Conservadorismo inerente às estruturas militares passadas e ainda relutantes em se 

dissipar. Na visão militar, em um mundo cheio de incertezas preparar-se para uma 

possível, neste caso vindoura, guerra exige que se crie antes uma doutrina, e essa doutrina 

estará  baseada em acontecimentos passados. Ou seja, nos acontecimentos anteriores, 

guerras ou vivências passadas tornam-se fortes precedentes para o desenvolvimento de 

uma doutrina e capacidade de tomada de decisão atual. (JANOWITZ, 1960) 

Entretanto, como averiguado por Janowitz, cada vez mais os militares estão 

encarregados de organizar e administrar pessoal com habilidades técnicas transferíveis à 

sociedade civil. A razão deste fenômeno estaria no avanço das mudanças tecnológicas 

com a inserção de um oficial na sociedade o qual agora deve ter habilidades especificas 

para ocupar postos mais elevados.  

Essa tendência denota uma alteração da hierarquia militar como um todo, 

passando a reformular sua base e topo, de uma forma piramidal com larga base e nível 

superior estreito para uma forma mais em losango, um meio amplo com grande número 

de capitães de mar e guerra e capitães de fragata com maiores habilidades de 

gerenciamento. Essa nova estrutura ocorre por uma demanda maior na centralização nos 

processos de operações técnico-administrativas. Com um aumento desses novos tipos de 

perfis dentro da estrutura militar torna-se evidente um processo de alteração dentro dos 

níveis de almirantado da Marinha do Brasil, com presença de cargos mais voltados para 

o gerenciamento. 

 

Total de 88 Almirantes, Contra Almirantes e Vice Almirantes 

1 CURSOS NO CPEM 42 46

2 CEMOS 66 22

3 ESG 65 23

4 ADIDO NO EXTERIOR 58 30  

Fonte: Centro de Comunicação Social da Marinha (2010) 
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A partir dessa tabela, é possível averiguar um número maior de cargos de 

almirantes com especificações que o definem ou como agente político ou como agente 

não político de perfil não convencional. Para diferirmos o perfil não convencional do 

convencional, tomaremos as qualificações que o cargo possui a realização de cursos, 

capacitação, cargos ocupados no decorrer da carreira e alocação no exterior.  

Na tabela de 2012 podemos identificar que dezesseis almirantes possuíram 

alocação no exterior, sendo dois almirantes de esquadra, com adidância na Argentina e 

Chile. E cinco vice-almirantes também com alocação no exterior, novamente Chile, 

Argentina e também Venezuela. Nove contra-almirantes com alocações no exterior, 

cargos ocupados no Peru, Itália, Argentina, Inglaterra, Venezuela e Chile. 

 

1 Perfil nao convencional 20

2 Perfil convencional 5  

Fonte: Centro de Comunicação Social da Marinha (2012) 
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Já na analise dos gráficos de 2012, podemos verificar a ocorrência da mudança de 

perfil com maior ênfase em cargos no exterior e também posições de característica 

política, mais agentes políticos e maiores atividades de gerenciamento. Basicamente 

composta por maior número de perfil não convencional e agentes não políticos.  

 

1 Perfil político 9

2 Perfil não político 16  

Fonte: Centro de Comunicação Social da Marinha (2012) 

1 2

 

Dos nove oficiais com perfil político, dois ocupando cargos no Ministério da 

Defesa, cinco com posições interessantes dentro do Brasil e quatro com posições 

interessantes no exterior. Por posições interessantes dentro dos cargos assume-se 

participação ou atuação em Organizações Internacionais, representatividade internacional 

e/ou cursos em escolas navais do exterior.   

1 Perfil político 9

2 Ministério da Defesa 2  
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Fonte: Centro de Comunicação Social da Marinha (2012) 

1 2

 

 

Podemos identificar cinco oficiais almirantes com perfil político e não 

convencional. De um total de nove com perfil político e vinte com perfil não 

convencional. 

 

1 De 20 com perfil convencional, 5 possuem também perfil político 15 5

2 De 9 com perfil político, 5 possuem perfil nao convencional 9 5  

Fonte: Centro de Comunicação Social da Marinha (2012) 

1 2
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1 Posições interessantes dentro do Brasil 5

2 Posições interessantes no exterior 4  

Fonte: Centro de Comunicação Social da Marinha (2012) 

 

1 2

 

Por posições interessantes dentro do Brasil, consideramos cargos de assessoria 

junto à Presidência da República, ajudantes de ordens junto à Presidência da República, 

cargos de direção científica, como a enriquecimento de urânio – sendo a Marinha grande 

motivadora dos estudos de uso da energia nuclear no Brasil. 

 

1 Perfil Político sem adido no exterior e sem ocupar cargo no MD 5

2 Adidos no Exterior 3

3 Ocupou cargo no MD e possui adido no exterior 1  

Fonte: Centro de Comunicação Social da Marinha (2012) 
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1 Adidos no exterior com perfil político 3

2 Adidos no exterior sem perfil político 3  

Fonte: Centro de Comunicação Social da Marinha (2012) 

1 2

 

E por fim, seis oficiais do almirantado com adidâncias no exterior, o que 

estabelece um perfil não convencional, para Janowitz. Desses cargos, apenas um 

apresentando tanto posição política e adido no exterior.  

Portanto, podemos identificar com duas amostragens de 2010 e 2012 um aumento 

significativo dos cargos considerados burocratizantes e de gerenciamento. Uma tendência 

que vem se intensificado cada vez mais em cargos de maior patente dentro da Marinha 

do Brasil, pelas suas maiores necessidades técnico-administrativas e motivadora de 

estudos de natureza científica como matrizes estratégicas para o Brasil.  
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Conclusão 

Tendo em vista esse estudo comparativo das duas esferas das duas Forças 

Armadas conclui-se que o fenômeno de burocratização vem tornando-se mais forte e 

frequente tanto nas escalas mais baixas do Exército brasileiro (cadetes da AMAN) como 

nas escalas médias e altas da Marinha do Brasil. Denota-se então como verificação dessa 

tendência a comprovação da teoria de Morris Janowitz em The Professional Soldier 

(1960). Que diz respeito à modificação da estrutura hierárquica militar (tanto da Marinha 

quanto do Exército) bem como o aumento de atividades transferíveis a estrutura da 

sociedade civil. 

É, portanto, possível admitir que dentro das transformações ocorridas dentro da 

hierarquia militar brasileira passam pelos mesmos processos identificados na teoria de 

Janowitz, cuja necessidade de gerenciamento e comunicação estão amplamente 

relacionadas com o avançar da tecnologia dentro das atividades militares e como 

características da tomada de decisão. Essa maior formação de militares com perfil 

transferível à sociedade civil acrescentam uma maior flexibilização, mesmo que não 

intencional, das doutrinas e tradições militares, tornando-as mais adaptadas e adequadas 

aos avanços gerais da sociedade atual.  

Uma vez que as doutrinas concebidas em guerras e eventos posteriores não mais 

se aplicam por completo numa era de maiores recursos tecnológicos e globalizada, 

deixando por fim uma necessidade pelo desenvolvimento de novas doutrinas e um 

gerenciamento capaz de responder a estas novas demandas do mundo atual.  
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O PAPEL DO VOLUNTÁRIO DE DEFESA CIVIL EM AÇÕES DE 

RESPOSTA A DESASTRES: Estudo Comparativo dos NUDEC’s da 

REDEC Metropolitana do Rio de Janeiro 
 

Estevão Pereira Escudeiro55, Dra. Sandra Maria Becker Tavares56  

 

RESUMO  

O presente estudo apresenta a correlação entre vida em sociedade e sociedade de riscos. 

Tal panorama evidencia um paradigma da vida em sociedade. O presente estudo, objetiva 

apresentar os Núcleos Comunitários de Defesa Civil – NUDEC’s como resposta para este 

paradigma. Para tal, apresentará e analisará criticamente os NUDEC’s de seis municípios 

do Rio de Janeiro, localizados na Regional de Defesa Civil – REDEC Metropolitana.  

 

Palavras Chave: NUDEC; Defesa Civil; Gestão de Voluntários.  

1 INTRODUÇÃO 

O crescente aumento populacional e concentração demográfica pelo qual o Brasil passou 

nos últimos cinquenta anos vieram acompanhados de um crescente aumento no número 

de desastres de origem natural e tecnológica. De acordo com o Atlas Brasileiro de 

Desastres Naturais (UFSC/CEPED, 2013), entre 1991 e 2012 foram realizados 38996 

registros de ocorrências, 56% efetuados na década de 2000. 

Frente aos diversos riscos que compõem o cenário nacional, torna-se indispensável a 

preparação da sociedade brasileira no que tange a gestão de riscos de forma que a mesma 

esteja preparada e apta a dar uma resposta efetiva a emergências e desastres. 

Diversos fatores contribuem para agravar o cenário envolvendo ameaças e 

vulnerabilidades, dentre eles é possível citar a ocupação irregular, que interfere 

                                                           
55 Bacharel em Defesa e Gestão Estratégica Internacional, Pós Graduando em Direitos Humanos, Gestão 

de Riscos e Políticas Públicas de Redução de Desastres – Fundação Henry Dunant e Mestrando em 

Defesa e Proteção Civil – UFF; escudeiro.estevao@gmail.com 

56 Doutorado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva – Fundação Oswaldo Cruz, Coordenadora do 

Bacharelado em Defesa e Gestão Estratégica Internacional; smbtav@gmail.com 
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diretamente no solo da região e o torna mais suscetível a desastres, o crescimento 

desordenado das cidades, o pequeno senso de percepção de riscos, a limitação da atuação 

da Defesa Civil, dentre outros. O ambiente sofre alterações significativas, cortes de 

taludes, impermeabilização dos solos, assoreamento de rios. Essas atividades contribuem 

para a alteração e o agravamento das condições climáticas, que ocasionam o aumento, a 

frequência e a magnitude de determinados desastres.  

Apesar de existir um órgão responsável pela situação de crise, os desastres crescem a cada 

dia. Constantemente pode-se ver nos noticiários notícias de enchentes, deslizamentos, 

alagamentos, incêndios e sabe-se que o aparato estatal sozinho não consegue responder a 

esses desastres. Este estudo apresentará como a população, através dos Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil – NUDEC’s pode suprir a necessidade de apoio que o 

aparato estatal necessita. 

Através da experiência empírica do autor como agente de minimização de desastres da 

Defesa Civil de Niterói e das pesquisas realizadas para a elaboração deste estudo, foi 

possível traçar duas questões de questões norteadoras para este estudo, primeiro “O atual 

modelo de capacitação de voluntários adotado no Estado do Rio de Janeiro é efetivo? É 

eficaz? É eficiente?”, segundo “A formação dos NUDEC’s varia de acordo com o 

município?” 

2 O PROCESSO DE CONCENTRAÇÃO URBANA NO BRASIL 

No Brasil, especialmente a partir de 1950, a urbanização vem sendo acompanhada de um 

intenso processo de metropolização que, consiste em um processo de integração de 

território a partir de uma cidade-núcleo, configurando um território ampliado, em que se 

compartilha um conjunto de funções de interesse comum (IPEA, 2010).  

O processo de urbanização brasileiro começou a partir da metade do século XX e 

intensificou-se a partir de 1950, quando a indústria passou a ser o setor mais importante 

da economia nacional. Esse momento representou a transição de uma economia agrário-

exportadora para uma economia urbano-industrial. No final da década de sessenta a 

população urbana brasileira superou a população rural, um dos agravantes para tal êxodo 

rural foi a mecanização dos campos, que fez com que milhares de agricultores perdessem 

seus empregos na lavoura e fossem obrigados a “tentar a vida na cidade grande”. 
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As migrações internas redistribuíram a população do campo para as cidades, entre as 

diferentes regiões do Brasil. Tendo como principal destino os Estados da região sudeste, 

com suas metrópoles e a perspectiva de sobrevivência social. De acordo com Romanelli 

(2011 p. 09), os bairros tradicionais de baixa densidade e alta qualidade ambiental foram 

as principais vítimas da intensa verticalização, alimentados pelo crescimento imobiliário, 

gerando um permanente e diferenciado processo de valorização e desvalorização de 

terras. 

Na periferia pobre, criou-se um ambiente urbano precário, que não oferecia serviços, 

tampouco equipamentos coletivos e infraestruturas suficientes para atender a toda essa 

população migrante. Criando, dessa forma, enormes problemas ambientais.  

 

 Além da intensidade dos fenômenos naturais, o acelerado 

processo de urbanização verificado nas últimas décadas, em 

várias partes do mundo, inclusive no Brasil, levou ao crescimento 

das cidades, muitas vezes em áreas impróprias à ocupação, 

aumentando as situações de perigo e de risco a desastres 

naturais. (TOMINAGA et al.  2012) 

 

Dentre as modificações necessárias no cenário para atender o uso urbano, pode-se 

destacar a retirada de cobertura vegetal, assoreamento de rios e córregos, 

impermeabilização dos solos, dentre outros igualmente danosos ao solo.  

Uma característica peculiar das comunidades é que estas se instalam geralmente 

em lugares menos privilegiados em relação à probabilidade de problemas erosivos. 

(FERNANDES et al. 1999). No ano de 1999, pesquisadores da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) realizaram um estudo de deslizamento baseado na ocupação na 

região do maciço da Tijuca. Para a realização do estudo, Fernandes, Lagüéns e Netto 

criaram um banco de dados sobre todas as comunidades situadas na área.  

Os resultados encontrados pelos pesquisadores da UFRJ demonstram que o processo de 

favelização no maciço da Tijuca vem se delineando desde o final do século XIX, 

ganhando maior impulso entre os anos de 1930 e 1960. Inicialmente a ocupação instalou-

se na área central e sul do maciço, após a década de 30 passou a ocupar a área voltada 

para a zona sul e em 60 a ocupação alcançou a área voltada para a zona oeste. Os 
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pesquisadores chegaram à conclusão de que maiores índices de ocupação correspondem 

diretamente a maiores índices de deslizamentos. Ou seja, quanto maior a área da 

comunidade, maior a incidência de deslizamentos nesta área. Isto leva a reflexão de que 

este tipo de ocupação assume um grande papel em relação à evolução dos índices de 

desastres, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Lavell enfatiza que o desastre 

é a consequência lógica e inevitável do subdesenvolvimento. 

“O subdesenvolvimento, a insustentabilidade ambiental e a pobreza 

são as causas imediatas e principais dos desastres. Os desastres não 

jogam os pobres em um estado de subdesenvolvimento, ao contrário, 

estão ali antes dos desastres. Sim, o desastre os projeta de um estado 

de pobreza a um estado de miséria completa, esse não é um problema 

causado pelos desastres em si.” (LAVELL, 2000 apud UFSC/CEPED, 

2015 p.15). 

 

3 SOCIEDADE DE RISCOS 

É papel do Estado, garantir a sobrevivência do indivíduo. Entretanto, a cada dia está mais 

difícil para o Estado conseguir garanti-la sozinho. 

 Os paradigmas de desigualdade social estão metodicamente relacionados às fases 

inerentes ao processo de modernização. A distribuição e os problemas distributivos 

decorrentes da riqueza socialmente produzida continuarão ocupando o primeiro lugar, 

enquanto o entendimento e a ação das pessoas forem dominados pela proeminência da 

carência material.  

Beck, sociólogo alemão, inicia seu livro a Sociedade de Riscos com a frase: “Na 

modernidade tardia, a produção social de riqueza é acompanhada sistematicamente pela 

produção social de ricos” (BECK, 2010 p.23). O que o autor quis dizer é que países que 

iniciaram o seu desenvolvimento tardiamente, como é o caso brasileiro, atrelam a 

produção social de riqueza à produção social de riscos. Em sua fala, o autor não falou 

nenhuma mentira, afinal, o processo de mecanização dos campos incentivou a migração 

para as capitais e na falta de emprego e renda nas capitais, a ocupação irregular aumentou, 

e junto dela o risco de desastres.  

Ainda de acordo com Beck, o advento da nova modernidade opera na fabricação 

de incertezas, na produção social de riscos, provocando desastres socioambientais. De 

acordo com a ONU, anualmente mais de 200 milhões de pessoas são afetadas por 
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desastres, tais como secas, inundações, ciclones, terremotos, incêndios, dentre outras 

ameaças. Os acontecimentos dos últimos anos comprovam que as ameaças naturais 

podem afetar a todos, ou seja, em qualquer parte do mundo existe risco. (ONU 2005). 

A Sociedade de Riscos apresentada por Beck não é exclusividade somente da 

periferia ou somente do morador de comunidade, apesar de ser o mesmo o que mais sofre 

seus efeitos. Segundo Almeida (apud SORIANO p.02) “[...] surge o questionamento: as 

perdas (humanas e econômicas) têm aumentado em função do acréscimo na frequência e 

na magnitude dos eventos ou pelo aumento de pessoas vulneráveis aos perigos naturais?”.  

Almeida faz um questionamento importante, uma vez a concentração urbana 

aumentou e que Beck nos diz que o risco é o perigo associado a um componente decisório, 

ou seja, é algo que se corre. Ao transferirmos o pensamento de Beck para a sociedade em 

que vivemos, constatamos que o risco faz parte da rotina diária de todos. Desde o risco 

de bater o carro, ou ser assaltado, até o risco de uma catástrofe natural. 

A sociedade em que vivemos, pelas próprias atividades que tem desempenhado, 

está mais propensa a riscos, muitos dos quais agravados pela concentração urbana, outros 

pelo local no qual fixamos residência, outros pela matriz energética que escolhemos, 

existem riscos até por nossa própria distração. 

O Relatório do Banco Mundial (2014), “Lidando com perdas: opções de proteção 

financeira contra desastres no Brasil” mostra que os quatro grandes desastres ocorridos 

no Brasil entre 2008 e 201157 provocaram um custo total de 15,32 bilhões de reais e mais 

de 1.160 vítimas. É importante ressaltar que a América é a segunda região do mundo mais 

afetada por desastres, tanto em perdas humanas, como em econômicas. (EIRD/ONU, 

2015). 

Beck nos apresenta um novo paradigma da sociedade de riscos, ao questionar 

como é possível que as ameaças e riscos sistematicamente coproduzidos no processo 

tardio de modernização sejam evitados, minimizados, dramatizados, canalizados e, 

quando vindos à luz sob a forma de “efeitos colaterais latentes”, isolados e redistribuídos 

                                                           
57 Os desastres foram respectivamente as enchentes e deslizamentos de terra em Santa Catarina, em 

2008, enchentes em Alagoas e Pernambuco em 2010 e os deslizamentos na Região Serrana do Rio de 

Janeiro, em 2011. 
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de modo tal que não comprometam o processo de modernização e nem as fronteiras do 

que é aceitável. 

É possível afirmar que os desastres estão intimamente relacionados com as 

transformações que o homem opera na natureza, com o crescimento da sociedade, com o 

modelo global de desenvolvimento, com a ocupação desenfreada dos espaços urbanos, 

dentre outras mazelas da vida em sociedade que adotamos.  

4 ATUAÇÃO DA DEFESA CIVIL 

4.1 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC 

O papel das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (ou órgãos similares) é 

reunir e motivar os setores, institucionais ou não, ligados à área, visando motivá-los a 

participarem ativamente do Sistema Municipal de Defesa Civil, implementando 

capacitações, para que em situações adversas estejam todos aptos a enfrenta-las e 

realizando exercícios simulados de desastres, para que todos os componentes do Sistema 

Municipal de Defesa Civil saibam seu papel.  

Segundo Calheiros (2004) é de suma importância que a população e seus 

governantes estejam habilitados e dotados de meios de evitar ou minimizar os efeitos de 

fenômenos adversos ou de situações críticas, sendo que a população deve estar 

organizada, preparada e orientada como fazer e o que fazer, podendo assim a comunidade 

dar uma resposta eficiente ao desastre. 

Para que as ações de Defesa Civil sejam eficazes o órgão de Defesa Civil deve 

estar constantemente vigilante, preparando-se para possíveis situações emergenciais. 

Estar preparado significa estar capacitado e pronto para agir no momento necessário, 

através do acionamento do Sistema Municipal de Defesa Civil, dos Planos de 

Contingência, e demais planos pré-definidos pelo Município. É extremamente importante 

que a Defesa Civil seja um órgão técnico, que atue antes do fato acontecer e não que seja 

um setor ocioso, aguardando o sinistro para vir às ruas para atuar. Uma Defesa Civil eficaz 

trabalha em todas as fases do Ciclo de Gestão em Defesa Civil, são elas 

Prevenção/Mitigação, Preparação, Resposta e Reconstrução/Recuperação. (Brasil; 

UFSC/CEPED, 2014 p.44). 
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4.2 Núcleo Comunitário de Defesa Civil – NUDEC 

O princípio em que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil está pautado é o de 

que a base da pirâmide sustenta todo o resto, ou seja, as ações de Defesa Civil devem se 

iniciar no município, passar por Estado e União, fazendo com que os órgãos municipais, 

e principalmente os NUDECs, sejam a base de todo o sistema. Os NUDECs são formados 

por grupos comunitários organizados, que visam desenvolver um trabalho permanente de 

orientação nas comunidades, áreas de maior vulnerabilidade nos municípios. Esses 

núcleos estabelecem o elo formal entre a COMDEC e a população, planejando, 

promovendo e coordenando atividades de Defesa Civil.  

De acordo com Calheiros (2004), os NUDECs funcionam como elos entre a comunidade 

e o governo municipal, através do Órgão Municipal de Defesa Civil. Cabe a Defesa Civil 

mobilizar a comunidade através de conscientização da população, promovendo espaços 

democráticos de convivência e debates, para assim conseguir passar a capacitação 

necessária para que essa comunidade esteja apta para agir em caso de desastres. 

5 DISCUSSÃO 

O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa etnográfica, pois a 

mesma visa entender o porquê das capacitações dos voluntários, seu papel no ciclo de 

gestão de desastres e como se da a relação entre sociedade de risco e desastres. 

O estudo etnográfico descreve características da população estudada, o fenômeno 

e a relação entre as variáveis. Este cenário foi investigado através de reuniões de trabalho 

e trocas de experiências com profissionais de outras Secretarias Municipais de Defesa 

Civil. 

As discussões abertas foram submetidas à Análise de Conteúdo, à luz de Bardin. 

Esta escolha se deve a possibilidade de elaborar deduções específicas, relativa à realidade 

encontrada. A análise de conteúdo pode ser aplicada sobre uma quantidade reduzida de 

dados/informações e determinar categorias contáveis, sem originar frequências elevadas 

que sugerem abordagem quantitativa.  

O levantamento realizado com um grupo de 6 Coordenadores Municipais de 

Defesa Civil, primeiro procedeu-se da codificação das anotações, considerando os dados 

brutos obtidos. Uma vez finalizada a codificação, foi feita a categorização, que 
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determinou as categorias de análise adequadas. Por fim, foi aplicada a inferência sobre as 

categorias selecionadas. A inferência é a essência da análise de conteúdo, refere-se à 

indução, a partir do evento registrado. 

Ao longo do tempo, foram colhidos dados em seminários, reuniões, conversas 

informais com representantes de diversos municípios, e optei por seis deles para o recorte 

deste estudo. No decorrer deste estudo a identidade dos municípios foi substituída pelas 

letras A, B, C, D, E e F, afim de preservar a identificação dos mesmos. A abrangência da 

REDEC Metropolitana está assinalada no anexo 1, para facilitar a compreensão do leitor. 

 

5.1 Descrição dos Municípios 

Através de minhas observações em campo, de meus diários de atividades, 

conversas informais e reuniões de trabalho, pude colher os seguintes dados dos seis 

municípios que compõem a REDEC Metropolitana. 

 

5.1.1 Município A 

O Município A, região metropolitana do Rio de Janeiro, não possui Núcleos Comunitários 

de Defesa Civil. De acordo com um funcionário da Defesa Civil Municipal, os mesmos 

não possuem NUDEC’s por não falta de incentivo do chefe do Poder Executivo e pela 

falta de funcionários para a implantação de NUDEC’s. Visita em fevereiro de 2016, em 

torno de 60 minutos. 

 

5.1.2 Município B 

O Município B, região metropolitana do Rio de Janeiro, possui oito Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil. De acordo com um funcionário da Defesa Civil Municipal, 

o conteúdo programático é composto por Noções Básicas de Defesa Civil, Manual de 

Liderança da CARE58, Psicologia do Desastre e elaboração de Plano de Contingência do 

                                                           
58 A CARE é uma ONG ligada a área de Defesa Civil, que no ano de 2012 desenvolveu um manual de 

formação de NUDECs, voltado para o espírito de grupo e desenvolvimento e lideranças comunitárias.  
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Bairro e leva de 10 a 12 horas de capacitação. Os NUDEC’s não precisaram ser acionados 

em momento de crise. O maior entrave para a capacitação de novos NUDEC’s é a política, 

pois muitos voluntários veem o NUDEC como uma ferramenta política pela qual eles 

podem se alçar como lideranças comunitárias. Visita realizada em fevereiro de 2016, 

aproximadamente 90 minutos. 

 

5.1.3 Município C 

O Município C, região metropolitana do Rio de Janeiro, possui trinta e dois Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil. O conteúdo programático engloba aulas de noções de 

defesa civil, primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio, prevenção a acidentes 

domésticos, noções básicas de meteorologia, meio ambiente, análise de riscos estruturais, 

análise de riscos geológicos, política e gestão do serviço voluntário. 

Após o término das aulas regulares, os agentes realizam uma atividade de percepção de 

riscos na comunidade em que estão instalando o NUDEC. A atividade consiste em uma 

vistoria por toda a comunidade, buscando pontos de maiores riscos e vulnerabilidades, 

para que os moradores fiquem cientes do risco a sua volta e estejam prontos para agir. 

Visita realizada em janeiro de 2016, aproximadamente 120 minutos. 

 

5.1.4 Município D 

O Município D, região metropolitana do Rio de Janeiro, não possui Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil capacitados. De acordo com um funcionário da Defesa 

Civil Municipal eles não trabalham com NUDEC’s por não existir comunidades no 

município, assim não havendo necessidade de implementar os mesmos. 

 Ainda de acordo com o funcionário, o município possui poucas residências em 

áreas de riscos e as mesmas estão cadastradas e recebem acompanhamento constante e 

avisos por mensagens de texto da Defesa Civil. Visita realizada em março de 2016, 

aproximadamente 60 minutos. 
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5.1.5 Município E 

O Município E, região metropolitana do Rio de Janeiro possui quarenta Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil formados, que receberam em sua formação vinte e quatro 

horas de aulas de primeiros socorros, noções de defesa civil, psicologia de desastre, 

proteção comunitária e noções básicas de construção e manutenção de abrigos 

temporários. 

Segundo relatado por profissionais da Defesa Civil Municipal, as maiores 

dificuldades em situações de emergências são o acionamento, deslocamento e 

disponibilidade dos voluntários no momento do acionamento.  

Em situações de normalidade as maiores dificuldades são as áreas com alto fator 

de risco social e violência, que os mesmos contornam através de ações integradas com a 

comunidade e escolas locais. Visita realizada em fevereiro de 2016, aproximadamente 

120 minutos. 

 

5.1.6 Município F 

O Município F, região metropolitana do Rio de Janeiro possui um Núcleo 

Comunitário de Defesa Civil formado, que recebeu em sua formação oito horas de aula, 

sobre os temas de noções de defesa civil, prevenção de acidentes domésticos e meio 

ambiente. Segundo relatado por funcionários da Defesa Civil Municipal a maior 

dificuldade em situações de emergências é a falta de disponibilidade dos voluntários e o 

fato de às vezes os mesmos estarem necessitados de ajuda.  O maior entrave para a 

capacitação da população é a falta de interesse da população, falta de tempo para exercício 

de atividade voluntária e falta de recursos para a implementação dos NUDEC’s, 

associados à falta de organização de associações de moradores na cidade. Essas situações 

são contornadas desenvolvendo atividades conjuntas com instituições religiosas e 

instituições de classe. Visita em abril de 2016, aproximadamente 45 minutos. 

6 ANÁLISE 

Nesta parte da pesquisa, serão comparadas as informações colhidas com as 

Defesas Civis dos municípios da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro 
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através de minhas pesquisas de campo e reuniões. As informações foram filtradas e estão 

dispostas nos quadros 1 e 2 abaixo. 

Quadro 1: Coleta de Dados Municípios A, B e C - REDEC Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoria própria 2016 
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Quadro 2: Coleta de Dados Municípios D, E e F - REDEC Metropolitana

 

Autoria própria 2016 

As informações que serão comparadas foram divididas em quatro categorias de análise, 

existência de NUDEC’s conteúdo teórico-prático, resposta do voluntário à situação de 

crise e implementação de novos NUDEC’s. A análise será baseada nos três “E’s”, 

efetividade, eficácia e eficiência. Em seu livro “Gerenciando com as Pessoas” 

(CHIAVENATO, 2005) Chiavenato nos apresenta fatores de êxito no desenvolvimento 

da equipe de trabalho e diferencia os três “E’s”.  

Para Chiavenato existe uma diferença sútil entre eficiência e eficácia. Eficiência é fazer 

certo as coisas, ou seja, fazer de modo adequado se importando muito mais com o 

processo. Ao passo que eficácia é fazer as coisas certas, se importando pouco com o 

processo e muito com o resultado. Já a efetividade é o equilíbrio entre o processo e os 

resultados e, para atingi-la, é necessário manter o ambiente sustentável, apresentando 

resultados globais e inovação ao longo do tempo. 
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6.1 Existência de NUDEC’s 

Os municípios A e D não possuem Núcleos Comunitários de Defesa Civil, ao passo que 

o município F possui um, os municípios B, C e E possuem 8, 32 e 40 respectivamente. 

 A lei 12.608, que rege o SINPDEC, em sua Seção II, Artigo 8º, inciso XV, fala 

que compete ao município estimular a participação de entidades privadas, associações de 

voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe 

e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de 

voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas.  

 Uma vez que um terço dos municípios estudados não apresentam NUDEC’s e 

outro só possui um, não é possível classificá-los através dos três “E’s”. Funcionários do 

município B, que possui 8 NUDEC’s alegaram que os mesmos foram capacitados na 

mesma data, o que leva ao questionamento, até que ponto foi feita uma capacitação com 

voluntários de diversas comunidades, visando o quantitativo de NUDEC’s? Por este 

motivo a classificação, de acordo com Chiavenato, é a eficácia. Ao passo que os 

municípios C e E possuem 32 e 40 NUDECs, respectivamente e trabalham com 

NUDEC’s à mais de dois anos, sempre formando novos voluntários, o que demonstra 

efetividade.  

 

6.2 Conteúdo Teórico Prático 

No que tange ao conteúdo de programático do curso de formação do NUDEC’s, os 

municípios A e D não possuem, uma vez que os mesmos não apresentam projeto para 

capacitação futura de NUDEC’s. O Município B aborda Noções Básicas de Defesa Civil, 

Manual de Liderança da CARE, Psicologia do Desastre e elaboração de Plano de 

Contingência do Bairro. O Município C aborda os temas noções de defesa civil, primeiros 

socorros, prevenção e combate a incêndio, prevenção a acidentes domésticos, noções 

básicas de meteorologia, meio ambiente, análise de riscos estruturais, análise de riscos 

geológicos, política e gestão do serviço voluntário. O Município E aplica aulas de 

primeiros socorros, psicologia do desastre, proteção comunitária e noções de construção 

e manutenção de abrigos temporários. Ao passo que o Município F ministra aulas de 

noções de defesa civil, prevenção de acidentes domésticos e meio ambiente.  
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A temática de primeiros socorros é comum aos municípios C e E, ao passo que meio 

ambiente e prevenção a acidentes domésticos são temas comuns aos municípios C e F ao 

passo que Noções de Defesa Civil são comuns aos municípios B, C e F. Psicologia do 

desastre é comum aos Municípios B e E. Neste ponto, pode-se perceber que a capacitação 

de NUDEC’s não é uma tarefa uniforme, pois apresenta divergências de um município 

para o outro, o que por si só, já gera diferentes perfis de voluntários de Defesa Civil. 

O Manual de Gerenciamento de Desastres – Sistema de Comando em Operações (2010 

P.28) enfatiza a importância da padronização de condutas. Padronização em terminologia 

para facilitar a comunicação entre as pessoas e as organizações envolvidas na operação. 

E no uso de formulários padronizados, para recomendar o emprego de formulários pré-

estabelecidos, visando à padronização do registro de informações e recursos, a 

consolidação do plano de ação e a documentação de tudo que foi realizado durante a 

operação.  

Ora, se tampouco as aulas são as mesmas, que dirá o vocabulário e a padronização dos 

documentos. E se tratando de municípios fronteiriços, que muitas vezes são afetados pelos 

mesmos desastres e podem vir a realizar atividades em conjunto nas regiões limítrofes 

intermunicipais, é preocupante a diferença entre a forma de ação dos municípios. 

Quanto às horas de aula, o município C apresenta 20 h/aula, ao passo que o município E 

ministra 24h/aula e o município F 08 h/aula. A diferença na carga horária reflete 

diretamente na quantidade de conteúdo abordada e tempo empregado em cada aula. A 

diferença no conteúdo programático e nas horas aula reflete a diferença no ensino, no 

método. Se o método não é valorizado, são valorizados os resultados, logo, de acordo 

com a classificação de Chiavenato, esta categoria de análise é eficaz, se preocupando 

muito mais com os resultados do que com o percurso até ele. 

 

6.3 Resposta do Voluntário a Situações de Crise 

Os municípios A e D não possuem NUDEC. O município B nunca precisou 

acionar seus NUDEC’s e os municípios C, E e F já precisaram acionar. Os três municípios 

que acionaram foram unanimes ao falar que o maior desafio é o voluntário estar 

disponível para ajudar. Muitas vezes ao tentarem acionar os voluntários, os mesmos não 

atendem telefone, ou estão longe da comunidade e não conseguem ajudar. Esse é um 
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problema do serviço voluntário como um todo, a dificuldade de cobrar alguma resposta 

efetiva é evidente.  

Outro problema relatado pelo município F, que é muito importante é que por vezes 

o próprio voluntário está precisando de ajuda. Não tem como pedir auxílio do morador se 

o mesmo está com sua casa em risco, precisando sair às pressas. Excetuando-se esses dois 

problemas, os agentes dos municípios C, E e F relataram que os voluntários, sempre que 

conseguiram ser acionados, estiveram presentes e auxiliando os agentes de Defesa civil. 

O que gera uma classificação eficaz, pois existe um bom resultado, mas ainda não é 

efetiva pela dificuldade em contatar os voluntários que acontecem frequentemente. 

6.4 Implementação de Novos NUDEC’s 

Diversos são os desafios ao buscar implementar um NUDEC. O município A 

evidencia a falta de apoio do executivo municipal no processo, ora, se a Lei 12.608, como 

visto anteriormente, enfatiza a importância de se capacitar grupos de voluntários nas 

comunidades, cabe à Defesa Civil buscar apoio do prefeito para realização de tal feito. O 

município B enfatiza que muitos voluntários tentam usar o NUDEC como trampolim para 

tornarem-se lideranças comunitárias. Cabe à Defesa Civil garantir que seu voluntario 

trabalhe em prol do município, representando a Defesa Civil e não à si mesmo. 

Outro fator muito importante, exposto pelos municípios C, E e F é a existência de áreas 

de riscos sociais, ou seja, áreas de violência em que é difícil a entrada da Defesa Civil. A 

solução para esse problema é a realização de atividades em conjunto com as associações 

de moradores, religiosas e lideranças comunitárias que possam garantir a segurança do 

agente de Defesa Civil. Por último e não menos importante, o desinteresse da população 

é latente e ressaltado pelos municípios C e F. Para combater o desinteresse é necessário 

envolver a população com ações sociais capazes de motivar a comunidade. Esta categoria 

não apresenta um processo eficaz, apesar de alguns municípios apresentarem números 

significativos, logo, sua melhor classificação é eficaz. 

7 CONCLUSÃO 

A partir do exposto durante a pesquisa, foi possível perceber que a formação dos 

NUDEC’s varia de acordo com o município, ficando a critério do profissional, que estiver 
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exercendo a função de formador de voluntários no município, as disciplinas, quanto 

tempo de aula, o quanto vai aprofundar.  

O modelo apresentado não é eficiente, pois não apresenta um processo conciso, 

tampouco efetivo, pela mesma justificativa. Ou seja, o modelo de capacitação de 

voluntários adotado é, quando muito, eficaz, pois o mesmo se preocupa com quantitativo 

de NUDEC’s e não com qualidade de formação e de atuação.  

Os NUDEC’s da Região Metropolitana são peças fundamentais para a resposta a 

desastres e não é porque tem vícios em suas formações e não existe um padrão no processo 

que eles podem, ou devem deixar de ser acionados. Cabe ao Estado, que acaba de sair de 

um processo recente de regulamentação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, 

regulamentar e padronizar as ações dos NUDEC’s para assim garantir uma atuação 

eficiente e equivalente em todos os municípios.  

As considerações finais que se apresentam para a pesquisa não se revestem 

somente em marco conclusivo, mas sim, como um instrumento que almeja alcançar a 

Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil do Rio de Janeiro, oferecendo 

instrumentos capazes de auxiliar a sociedade na formatação de estratégias para motivar à 

participação das comunidades na Resposta a Desastres e trazer à tona a questão da 

capacitação dos voluntários no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, além de 

contribuir para a atualização dos dados da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil 

do Rio de Janeiro. 
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Justiça de Transição e Lutas Sociais na Argentina: de 1980 até o 

governo Kirchner 

Pedro Henrique do Nascimento Alencar59 

RESUMO 

O presente paper tem como objetivo fazer asserções sobre a justiça de transição na Argentina, no período 

entre 1980 e o governo de Nestor Kirchner, fazendo uso de dados empíricos com uma abordagem crítica 

propondo uma explicação sobre a justiça de transição, de modo a compreender suas características e 

legitimidade, priorizando particularmente o cenário em que se deram as práticas e também o processo 

histórico o qual resultou tal processo. Ainda, é válido ressaltar a importância dos agentes e instituições as 

quais fizeram parte do processo de justiça transicional argentino, além de fazer críticas referentes as suas 

agendas. Destarte, argumenta a grande contribuição do período Kirchner e as violações dos direitos 

humanos promovidas pelos golpes militares. Por fim, faz uma breve análise das leis e do jogo político 

instaurado na época. 

Palavras-chave: Justiça de transição; Lutas Políticas; Nestor Kirchner; Ditadura 

argentina; políticas públicas 

ABSTRACT 

The current paper aims to make assertions regarding the transitional justice in Argentina, in the period 

between 1980 and Nestor Kirchner’s government, making use of empirical data with a critical approach 

proposing an explanation about justice of transition, in order to comprehend its characteristics and 

legitimacy, focusing on the scenario where the practices took place and also the historical process that 

plunged to such process. Yet, it is important to highlight the importance of agents and institutions which 

participated in the Argentinian transitional justice process, besides making critics towards its agendas. 

Nevertheless, it infers about the biggest contributions of the Kirchner period and the human rights violations 

promoted by military coups. Finally, it makes a brief analysis of the laws and the political game put in place 

at that time.  

Key words: Transitional justice; Political struggle; Nestor Kirchner; Argentinian 

dictatorship; Public policies 
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Argentina, professor Emerson Maione de Souza e Novas Guerras e Conflitos Contemporâneos na América 

Latina, professor Diogo Monteiro Dario. Email: alencarable@aol.com. A citação deste trabalho sem o 

consentimento do autor está terminantemente proibida sob a lei de direitos autorais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Na primeira parte do paper será discutido a justiça de transição na Argentina de 

forma a elencar os atores e inferir sobre as derivações históricas, além de dar uma breve 

apresentação sobre a definição do tema. Na segunda parte serão discutidas as dinâmicas 

do processo de redemocratização nos governos Afonsín, Nemem e Kirchner. Além disso, 

será dado um panorama político dos últimos anos do regime militar além de fazer 

asserções sobre as leis de anistia empreendidas pelos militares e durante os governos de 

Afonsín e os perdões presidenciais do governo Nemem. Ainda, sobre o governo Kirchner 

será observado a ruptura com as leis de perdão e o reinício dos processos de julgamento 

aos militares que cometeram violações aos direitos humanos. Após, será dado ênfase as 

lutas sociais e políticas públicas de reparação, afim de exortar o recrudescimento do 

processo democrático e dar voz aos cidadãos que perderam seus familiares. Por fim, nas 

considerações finais será dado ênfase nas asserções de Smulovitz sobre o processo de 

justiça transicional, além de explorar o processo democrático de apoio político, jurídico 

e social a esta questão. 

 O tema “Justiça de Transição” remete aos processos jurídico-sociais empenhados 

em alcançar um regime democrático, funcionando como um instrumento facilitador da 

transição de regimes outros60 para um governo democrático. A partir de então, para 

compreender este tema várias características devem ser elucidadas, como um retorno ao 

ambiente democrático, garantia do Estado de Direito e necessidade de justiça. Desta 

forma, este conceito pode se validar na legislação internacional de direitos humanos e da 

legislação humanitária (Cidale 2014)61. 

 As definições para o que é justiça de transição são várias, podendo ser 

compreendido por diversos escopos. Contudo, para Marcelo Torelly, membro da 

Comissão de Anistia do Ministério da Justiça brasileira, pode ser exemplificado como: 

                                                           
60 Estes seriam os regimes repressivos e autoritários compreendidos no mundo ocidental, sob uma ótica 

democrática, a JT serviu como instrumento facilitador para a gradual expansão para o um sistema 

democrático. Neste período de 1980 a importância de exortar uma mudança política era o novo 

establishment da base intelectual norte-americana a partir do governo de Reagan (Souza 2014). 

61 Para maiores informações acesse: http://paulacidale.jusbrasil.com.br/artigos/148747964/observacoes-

sobre-a-justica-de-transicao-e-a-justica-restaurativa 
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Pode-se definir justiça de transição como o conjunto de esforços jurídicos 

e políticos para o estabelecimento ou restabelecimento de um sistema de 

governo democrático fundado em um Estado de Direito, cuja ênfase de 

atuação não recai apenas sobre o passado, mas também numa perspectiva 

de futuro (Torelly 2012 in Rocha 2016: 44). 

 

 A fim de consolidar a democracia, a justiça de transição propõe uma abordagem 

jurídica que confronta as violações de direitos humanos, constrói mecanismos legais 

punitivos para aqueles que abusaram do poder em períodos autoritários e repressivos, 

além de estar em congruência com o processo histórico em que se deu tais represálias e 

violações, tendendo para um viés mais histórico do que jurídico. Ainda, nem sempre o 

processo de justiça transicional poderá trazer benefícios a democracia de forma plena, 

uma vez que seu emprego pode gerar, principalmente no caso de países sul americanos, 

uma instabilidade democrática62, algo que será visto adiante. 

2 DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NA ARGENTINA 

 O processo de justiça transicional argentino foi o primeiro da América Latina a 

ser instaurado e teve como resultado a prisão de militares de alta patente e ex-presidentes. 

Estes resultados acabaram pondo em risco a democracia vivida pelo país. Em menos de 

quarenta anos a Argentina já havia sofrido cinco golpes, os momentos mais violentos 

foram entre 1976 e 1979, as violações dos direitos humanos eram a principal 

característica. Ainda, na busca pela repressão do terrorismo de esquerda – os grupos 

Ejercito Revolucionario del Pluebo (ERP) e Peronista Montoneros foram os mais 

atingidos. As perseguições eram em sua maioria contra os subversivos ao regime como 

estudantes, professores, jornalistas, padres e trabalhadores. Estas pessoas se inseriam no 

maior aparato de repressão do regime, o desaparecimento. “O Proyecto Desaparecidos 

(2013) estima que aproximadamente 30 mil pessoas foram detidas e desapareceram 

                                                           
62 Neste momento é interessante pensar na impunidade de alguns violadores de direitos humanos, 

militares e civis, que no passado empreenderam práticas de tortura nos chamados subversivos, com o 

intuito de dizimar a ameaça comunista. Ainda, devido a estas impunidades, perseguições podem surgir 

dos impunes às possíveis testemunhas, caindo na dialética literária no caso da experiência argentina da 

“paz versus justiça”. Para maiores informações leia BARAHONA BRITO, Alexandra. Justiça e a política 

da memória: uma visão global. In: Revista Anistia Política e Justiça de Transição. Ministério da 

Justiça: Brasília, 2009. n1 p.58 
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durante o processo de reorganização nacional, até o fim da ditadura em 1983” (Strapasson 

e Natal 2014: 09)63. 

2.1 PERÍODO MILITAR ARGENTINO 

 Ao traçar um panorama comparativo é possível destacar que a ditadura militar 

argentina foi a mais sanguinária, causando o maior número de morte. Carlos Frederico 

Guazzelli, coordenador da Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul infere 

que “enquanto para cada 1,5 perseguido, no Chile, houve 1 morto; no Brasil, para cada 

23 pessoas perseguidas pelo sistema repressivo, houve 1 morto. Já na Argentina para cada 

74 perseguidos políticos, restou apenas 1 vivo” (Guazzelli 2014).64 

 Na argentina era comum o desaparecimento de pessoas, uma vez que o regime de 

repressão focava em qualquer um que fosse considerado subversivo ao sistema, além do 

mais, a crítica ao capitalismo ou ao cristianismo já poderia ser entendido como um traço 

de subversão, assim como a luta armada da esquerda. De acordo com Gary Wynia, o 

comunismo era o inimigo do Cristianismo e do capitalismo, desta forma quem criticasse 

ambos poderia ser considerado comunista e assim mereceria a destruição (Roehig 2009: 

727)65. Isto posto, a repressão sofrida nas últimas décadas do regime militar na Argentina, 

quando em comparação com outros países do cone sul, pode ser entendida como uma das 

mais bem-sucedidas da Operación Condor, que se empenhou em espalhar essa supressão 

democrática pelo cone sul da América Latina. 

 Ao final do período ditatorial argentino foram aprovadas uma série de leis com o 

intuito de absorver os agentes militares de quaisquer crimes que fossem sentenciados a 

eles no futuro. Uma das mais importante é a “Lei de Pacificação Social” (Lei n. 22.924, 

1983), que promoveu a anistia geral tanto para os perseguidos quanto para os 

perseguidores do regime durante 25 de maio de 1973 a 17 de julho de 1982 (Strapasson 

                                                           
63 Esses são dados da Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), criado em 1983 

pelo antão presidente Raúl Afonsín, uma comissão da verdade a fim de reportar os abusos aos direitos 

humanos sofridos pelo terrorismo de estado e obter vasta atenção internacional. 

64 Os dados foram publicados no site Sul21. Disponível em: http://www.sul21.com.br/jornal/ainda-sobre-

justica-de-transicao-o-exemplo-argentino/. Acessado em Dezembro de 2015. 

65 Fragmento original: “communism was the enemy of Christianity and capitalism, so those who criticized 

either were taken to be communist and deserving destruction”. Sugestão de leitura: Gary W. Wynia, 

Argentina: Illusions and Realities (2d ed. 1992). 
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e Natal 2014: 176). Contudo é válido ressaltar que crimes contra a humanidade não 

prescrevem, sendo assim, por ter sido instaurada em um regime ditatorial, a lei poderia 

ser facilmente declarada inconstitucional em um regime democrático. 

 Por fim, o regime militar argentino contou com 12,890 prisioneiros políticos, 

2,286 mortos e uma estimativa de 250,000 exilados. Além disso, cerca de 500 crianças 

que nasceram de mães que estavam concentradas nos centros de detenção clandestino 

foram adotadas ilegalmente pelas famílias dos agentes militares (Lessa 2010). Neste caso, 

a banalização do ser humano a partir de severas violações dos direitos humanos torna-se 

um instrumento de legitimação de um regime militar repressivo que impõe um terrorismo 

de estado como objeto de governo. 

 2.2 RAÚL AFONSÍN E A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

 A partir dos anos de 1980, as violações de direitos humanos que antes eram 

corriqueiras passaram a inserir-se como problemática política e ainda, um programa 

político para a democracia emergente. Nesse processo de transição, “a estratégia 

concebida pelo novo presidente para tratar o problema simultaneamente tinha a intensão 

de sancionar membros das Forças Armadas que cometeram violações dos diretos 

humanos, e incorporar o militar na arena democrática” (Smulovitz 2008: 04). 

A partir disso, Raúl Afonsín, presidente eleito pelo Partido Radical, criou a 

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) em 1983 como 

estratégia inicial do governo, com a finalidade de receber denúncias e provas de 

desaparecimentos para então ser enviado para o sistema de justiça, verificar o paradeiro 

e determinar a localização de crianças desaparecidas. Esta comissão teve grande peso para 

a posteriori prisão de nove comandantes militares pelos crimes de homicídio, privação 

ilegal da liberdade e tortura, ocorridos em 1985. Ainda, incluía-se na estratégia inicial a 

revogação da “Lei Nacional de Pacificação” (Lei da “Auto-anistia’’) e a reforma do 

Código Militar (Lei 23.049) (Idem). 

A atuação do CONADEP foi crucial para o processo de justiça transicional que 

estava em curso, isso porque “decretou a acusação de nove comandantes militares pelos 

crimes de homicídio, privação ilegal da liberdade e tortura em dezembro de 1983. A 

CONADEP foi a primeira Comissão da verdade que completou um relatório final e obteve 
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grande atenção internacional” (Lessa 2010)66. O relatório em questão é chamado de 

Nunca Más, propõe compilar dados sobre o período da justiça transicional e apresenta-

los como uma memória que jamais deverá ser esquecida. Este relatório colocou em 

evidencia que as violações de direitos humanos eram feitas de forma planejada sub um 

sistema repressivo supridor de direitos. 

A repercussão midiática seguiu-se junto a opinião pública, esse enorme impacto 

fez surgir um jornal chamado “El Diario del Juicio” que cobria o desenvolvimento das 

decisões judiciais. Contudo no final os anos de 1980 duas leis de anistia foram 

sancionadas pelo Congresso para limitar as perseguições devido a pressões dos militares. 

São elas a Lei del Punto Final (Lei 23.492) de dezembro de 1986, e a Lei de Obediencia 

Debida (Lei 23.521) de junho de 1987. A primeira dava um prazo de 60 dias para 

apresentar todas as reivindicações relativa a violações passadas de diretos humanos, e a 

segunda, ficara estabelecido que chefes oficiais, oficiais subordinados, suboficiais, tropas 

armadas, segurança e forças de prisão que atuaram sob outras ordens não poderiam sofrer 

punições. 

 2.3 GOVERNO NEMEM (1989 ATÉ 1999) E OS PERDÕES PRESIDENCIAIS 

Carlos Menem foi eleito presidente em 8 de outubro de 1989. Logo após, em 1990, 

o presidente anunciou o primeiro perdão presidencial. Para os carapintadas67 “Esta última 

vitória dos comandos militares enviou um sinal inequívoco de não entender os riscos que 

os repetidos desafios da cadeia de comando implicavam para a sobrevivência da 

instituição” (Smulovitz 2008: 07). Alguns dias depois da rebelião, Menem tornou público 

o segundo perdão. “Estas sanções reafirmavam uma estratégia ‘menemista’: as rebeliões 

passadas seriam perdoadas, mas as do presente seriam punidas ao passo que reforçava a 

gerencia chefe do Exército a prevenir os ‘carapintadas’ de serem os porta-vozes das 

causas corporativistas” (Idem). 

                                                           
66 Fragmento original: “decreed the prosecution of nine military commanders for the crimes of homicide, 

unlawful deprivation of freedom and torture in December 1983. The CONADEP was the first truth 

commission to ever complete a final report and obtain widespread international attention”. 

67 Os carapintadas eram um movimento político composto por militares e simpatizantes que estavam 

insatisfeitos com as lideranças das forças armadas. Tiveram forte expressão política durante os governos 

de Raúl Afonsín e Carlos Nemem, contudo após a Lei de Obediencia Debida este grupo passou a 

enfraquecer-se. 
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 A partir do massivo trabalho das organizações de direitos humanos, durante o 

segundo mandato do governo Nemem (1995-1999), as questões do passado começaram 

a ressurgir. A reabertura dos processos judiciais de crimes que não eram encobertos pela 

lei da anistia, começou, em 1998, o desenvolvimento dos tribunais da verdade. Já nas 

eleições presidenciais que a qual Fernando de la Rúa ganhou, ele prometeu cooperação 

com os direitos humanos continuando algumas práticas de Menem. “O ano de 2001 

representou um ano fundamental na luta para a responsabilidade, sinalizando o início do 

fim da impunidade” (Lessa 2010). Finalmente, em 2001 um juiz federal Gabriel Cavallo 

declarou a inconstitucionalidade das chamadas “leis do perdão”, que anistiava os militares 

sem que eles pudessem ser julgados pelos crimes que cometeram, por violar a constituição 

e as obrigações do direito internacional. 

 

 2.4 NESTOR KIRCHNER E OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA 

 Em sua corrida presidencial, Nestor Kirchner possuía apoio daqueles que os 

apoiavam politicamente desde a década de 1970, os ativistas peronistas. Desta forma, 

quando ganhou as eleições havia uma grande massa de cidadãos que achavam que ele 

poderia ser nulo no que se refere à justiça de transição. Contudo, ele colocou em primeiro 

plano a justiça às violações de direitos humanos cometidas no regime militar. “Kirchner 

também teve sorte, porque ele foi capaz de nomear a maioria dos juízes da Suprema 

Corte” (Ferguson 2008)68. Indo contra os eleitos por Nemem, o novo presidente 

preencheu os cargos com os juízes que o ajudariam na sua ambiciosa pretensão de dar 

continuidade aos julgamentos dos militares infratores dos direitos humanos. 

 Este governo, segundo Lessa, possuiu sua política de direitos humanos em quatro 

elementos: “A recuperação de centros de detenção para construir memorais; o 

desligamento de oficiais governamentais ligados à ditadura; cooperação internacional 

com pedidos de extradição de estrangeiros; e a reabertura dos julgamentos dentro da 

Argentina”. 

                                                           
68  Fragmento original: “Kirchner was also fortunate because he was able to appoint a 

majority of the Supreme Court justices. Though the justices were a professional upgrade 

from Menem’s “automatic majority,” they were appointed with an eye toward their 

human rights views”. 
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O presidente também ratificou a Convenção sobre a Não-Aplicabilidade das 

Limitações Salutares para Crimes de Guerra e Crimes contra a Humanidade, 

obrigando o governo a punir tais violações e possibilitando a extradição, [...] 

também completou a política de reparações, fornecendo compensação para 

menores que haviam sido vítimas do terrorismo de estado. O presidente 

impulsionou a efetiva anulação das leis de anistia. Lei 23.040 declarou a lei de 

auto-anistia promulgada pela junta militar como sem autoridade legal. Em agosto 

de 2003, o congresso aprovou a lei 25.779, que declarou as Leis de Ponto Final 

e Obediência como ‘nulo, como se elas nunca tivessem existido’. O tribunal 

confirmou a constitucionalidade da lei 25.779 e simultaneamente declarou a 

nulidade e a inconstitucionalidade da Lei de Obediência Devida e Lei do Ponto 

Final (Lessa 2010). 

 

 Atualmente o estado dos julgamentos na Argentina estão em vigor. 

Levantamentos do CELS69 revelaram que “1.589 pessoas estão implicadas em crimes 

contra a humanidade, 277 foram acusadas, oito foram condenados, 442 estão atualmente 

sob detenção preventiva, oito foram absolvidos e 255 já faleceram” (Lessa 2010). De 

acordo com Lessa, a reabertura do processo judicial produziu diversas respostas, sendo 

tanto de boas-vindas quanto críticas.  

 Os julgamentos tiveram participação ativa na reparação moral às vítimas e ajudou 

a restaurar a sua dignidade. Em acréscimo, é válido salientar que nunca houve casos de 

vingança pessoal na Argentina, algo que poderia tornar-se corriqueiro devido a liberdade 

de ir e vir dos repressores enquanto impunes. É válido ressaltar que essa reabertura dos 

processos judiciais contra os crimes cometidos na década de 1970 e 1980, não ocorreu 

apenas na Argentina. No que se refere ao presidente Nestor Kirchner, seu 

comprometimento com os direitos humanos lhe rendeu muitos frutos, ajudando a reabrir 

as questões judicias depois de tantos anos de silêncio. 

 

 

 

                                                           
69 Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) é uma organização não governamental que promove desde 

1979 a proteção dso direitos humanos e o fortalecimento do sistema democrático na Argentina. Disponível 

em: http://www.cels.org.ar/cels/?ids=5&lang=. Acessado em Maio de 2016. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E LUTAS SOCIAIS 

 3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO 

 A construção de uma política voltada a reparação de danos causados durante o 

período ditatorial argentino, implementado desde 2003, tem como base a restauração da 

memória, da verdade e da justiça. Com o intuito inicial de abranger a todos, apoiado pelas 

instituições jurídicas, as políticas públicas de reparação empenhada pela Secretaría de 

Derechos Humanos de la Nación construiu o Centro de Asistencia a Víctimas de 

Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” a fim de promover assistência 

jurídica, psicológica e social aos que sofreram esses abusos. 

 As desaparições constantes dos assim intitulados “subversivos” no regime militar 

deixou marcas ainda hoje visíveis. O argumento teórico para construção dessas políticas 

está “no próprio terror de Estado, já que o terror de Estado não é qualquer forma de terror” 

(Rousseaux 2014: 186). No livro El Estado terrorista argentino, o autor, Dr. Eduardo 

Luis Duhalde aborda a questão dos direitos humanos no contexto das formulações das 

políticas de reparação ao pensar no contexto jurídico-social em que o Estado estava 

inserido. 

Não se trata apenas de um Estado militarmente ocupado, agredido por sua ala 

militar, onde a coerção substituiu as decisões democráticas e onde o 

autoritarismo se configura na gestão discricionária do aparato estatal e na 

revogação dos direitos e liberdade dos cidadãos. Pelo contrário, implica uma 

mudança qualitativa e profunda na própria concepção de Estado, uma nova 

forma de Estado de exceção (Duhalde 1999 in Rousseaux 2014: 186)70. 

 

 Neste contexto, as consequências da justiça de transição serão de grande valia para 

reconstruir a verdade que antes era omitida pelo próprio Estado, o reconhecimento deste 

em validar os fatos ocorridos nos períodos de terrorismo de estado dá reconhecimento e 

legitimidade para uma implementação maior das políticas públicas de reparação. Uma 

vez que existe a possibilidade de as vítimas diretas expor o que sofreram e enriquecer o 

                                                           
70 Fragmento original: “no se trata sólo ya del Estado militarmente ocupado, asaltado por 

su brazo militar, donde la coerción ha reemplazado a las decisiones democráticas y donde 

el autoritarismo se configura en el manejo discrecional del aparato del Estado y en la 

abrogación de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por el contrario, implica un 

cambio cualitativo y profundo en la propia concepción del Estado, una nueva forma de 

Estado de Excepción”. 
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debate acadêmico, jurídico e social. Ademais, o reconhecimento pelo Estado serve de 

alimento para o recrudescimento de um ambiente democrático. 

 

 3.2 LUTAS SOCIAIS 

 Dentre as lutas políticas empenhadas no regime democrático pós regime ditatorial 

militar na Argentina, pode-se fazer menção a uma série de organizações não 

governamentais empenhadas em levar à justiça os algozes dos períodos de supressão da 

liberdade e/ou resgatar as memórias empenhadas em difundi-las e promover um debate 

com a sociedade acerca do tema. Ainda, existem ONG’s empenhadas em resgatar 

parentes que se perderam de suas famílias ou foram exilados. Um exemplo são as Abuelas 

de Plaza de Mayo, uma organização não governamental que possui como objetivo 

resgatar as crianças desaparecidas, que nasceram em cativeiros onde ficavam os presos 

políticos, para suas legítimas famílias71. Também existem outras ONG’s como as Madres 

de Plaza de Mayo, centro de estudos acadêmicos como o CELS e ligas como Liga 

Argentina por los Derechos del Hombre72. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O sucesso do processo de justiça transicional está intimamente ligado ao 

estabelecimento e apoio político, social e jurídico para a construção de um Estado 

democrático de direito. Isto posto, Catalina Smulovitz73 argumenta que somente houve 

verdadeira justiça, pensando sobre esta perspectiva, no momento em que as leis que 

impediam o processo de transição de continuar foram anuladas e declaradas 

inconstitucionais. “Estes resultados transformaram o problema de como alcançar a justiça 

e defender os direitos humanos em uma tarefa contínua e o programa do regime 

                                                           
71 Para maiores informações sobre a atuação dessa ONG acesse: 

https://www.abuelas.org.ar/abuelas/historia-9. 

72  Site: https://laladh.wordpress.com. 

73 Atualmente vice-reitora da Universidad Torcuato Di Tella, em Buenos Ares. Já publicou artigos 

relacionados a direitos humanos e relações civis-militares, concentrou estudos na América Latina ao 

estudar sobre o poder judicial. Sua linha de investigação se concentra no caminho da proteção de direitos 

nas várias jurisdições que compõem o sistema federal argentino. Para maiores informações acesse: 

http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=7100&id_item_menu=9314. 
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democrático e eles também deram lugar a uma fecunda interação entre diferentes 

mecanismos da justiça” (Smulovitz 2009: 19-20). Essas medidas implementadas no caso 

argentino foram inclusas nas bases de instrumentalização da justiça transicional. 

 Diferente do Brasil, o processo de transição democrática argentino não obteve um 

acordo entre as esferas civis e militares. Neste caso, o que ocorreu foi uma derrota política 

das forças armadas, orquestrada pela crise econômica e violência geradas por eles 

mesmos na incapacidade de governar. A condenação dos ex-comandantes pela lei civil 

foi um marco histórico na ainda nova democracia argentina. Em nenhum outro país do 

cone sul foi tão bem-sucedido um processo de justiça transicional como no caso da 

Argentina, sendo assim, hoje o país possui um forte sentimento democrático que ao 

lembrar do passado apenas fica a frustração e o fracasso. “Argentina é apontada como um 

país líder na questão da justiça de transição em todo o mundo, sendo grande fonte de 

inspiração e de exemplo para todos os países recém democráticos” (Sikkink 2008 in 

Souza 2012: 11). As aglutinações das normas adquiridas a partir do processo de 

redemocratização argentino com os pensamentos sociais empenharam um progresso 

político em torno das discursões da justiça transicional que afetou positivamente as 

instituições políticas do Estado. Atualmente, o progresso da justiça de transição que está 

em curso depende também do poder executivo em vigência, ademais, o apoio das massas 

e as lutas políticas são de grande peso para a continuidade desta luta democrática por 

justiça e reparação. 
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