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Introdução 
 

A ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder no Brasil, em 2003, marcou o início 
de um período de significativo crescimento econômico e importantes transformações sociais 
que se seguiram. Além de visar manter a estabilidade econômica obtida no governo anterior 
de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), a ênfase dos dois mandatos de Lula da Silva 
(2003-2010) possuía forte apelo às causas sociais, o que, na prática, teve como resultados a 
criação de diversas políticas de combate à pobreza, à fome e à desigualdade. Desse modo, 
buscou-se concomitantemente a formação de um expressivo mercado de massas (HIRST et 
al., 2010, p. 1). Uma característica importante que toma corpo na era Lula tem seu início nos 
últimos anos da administração Cardoso: no início do século XXI, há no país um movimento 
de retomada do papel do Estado na coordenação de uma agenda neo-desenvolvimentista, na 
qual o Estado brasileiro atua como agente logístico na intermediação dos diversos segmentos 
sociais, configurando o que seria um amálgama superior do interesse nacional (CERVO e 
BUENO, 2010, p.492). 

No que tange a política externa, a administração Lula é marcada pelo reconhecimento 
internacional do Brasil enquanto país emergente. Através de uma política externa assertiva, a 
participação brasileira se debruça ativamente sobre debates internacionais que vão desde 
questões relacionadas à governança financeira e comercial a assuntos ligados à dimensão de 
segurança, como normas e questões humanitárias (ENGSTROM, 2012, p. 2, 7; SOUZA 
NETO, 2011, p.15). O governo de Dilma Rousseff (2011-2014), sucessora política de Lula, 
sugere, até o presente momento, continuidade política significativa no que diz respeito à 
política externa, com algumas particularidades que não chegam a configurar uma orientação 
muito divergente (ENGSTROM, 2012, p. 3).  

Esse ganho em importância do papel do Brasil no meio internacional, que lhe confere 
a qualidade de força progressiva na arena global, não é percebido enquanto fruto de uma 
estratégia de política externa completamente nova. Diversos elementos que compõem o que 
se entende convencionalmente como os princípios da tradição diplomática brasileira 
encontram-se presentes tanto no discurso quanto na prática do período mencionado. Dentre 
estes princípios, destacam-se a busca por autonomia política e por desenvolvimento 
econômico, a ênfase na solução pacífica de conflitos, a defesa da não-intervenção e 
importantes reservas quanto ao uso da força, bem como a preferência pela mediação ao invés 
da condenação (ENGSTROM, 2012, p. 9; HIRST et al., 2010, p.; SOUZA NETO, 2011, p.  3, 
p. 12-13). 

Alguns analistas, como Vigevani e Cepaluni (2007, p. 282-283), batizam de 
“autonomia pela diversificação” o modelo de inserção internacional do Brasil vigente nos 
governos Lula. Esse conceito exprime que a inserção brasileira no cenário internacional se dá 
por meio de uma acentuação de formas autônomas, com a diversificação de parceiros e 
opções estratégicas. Assim, a adesão do país a princípios e normas internacionais ocorre 
através da cooperação Sul-Sul (parceiros não-tradicionais), objetivando a redução de 
assimetrias com o Norte e aumentando o protagonismo internacional e a capacidade 
negociadora do país. Engstrom (2012, p. 8) ressalta que o discurso de política externa da 
administração Lula salienta a necessidade de um mundo multipolar, e enfatiza outra tradição 
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diplomática nacional: o multilateralismo (CERVO e BUENO, 2010, p. 496). Multilateralismo 
cuja postura não é de confrontação, submissão ou revisionismo, mas sim de “penetrar a ação 
das estruturas hegemônicas do capitalismo de modo a ser parte do jogo de reciprocidades 
internacionais, comando e dos benefícios (CERVO apud SOUZA NETO, 2011, p. 3). 

Ainda que o processo de formulação da política externa brasileiro tenda a privilegiar 
concepções estreitas de interesse nacional, guiado por uma visão de mundo pragmática e 
realista (ENGSTROM, 2012, p. 3), a política externa do Brasil nesse período é também 
informada por importante componente moral (HIRST et al., 2010, p. 1; SOUZA NETO, 2011, 
p. 1, p. 13). Isso é claramente exemplificado com a justificativa brasileira para a participação 
do país na MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti), em 2004: a 
presença brasileira correspondia aos compromissos do país como membro da ONU, além de 
solidariedade para com um país-irmão (situado no mesmo continente e com o qual há laços 
culturais próximos devido à herança africana). Além disso, elementos discursivos de impacto 
prático, como a adoção do princípio da não-indiferença1 e a noção de diplomacia solidária 
permeiam o atual pensamento diplomático brasileiro e denotam uma predisposição para 
abraçar responsabilidades morais em determinados casos (SOUZA NETO, 2011, p. 13). 

Ao apresentar-se de modo engajado nas mais diversas questões globais, o Brasil 
assume um protagonismo que gera expectativas internacionais em relação a um papel maior 
que o país deveria desempenhar (ENGSTROM, 2012, p. 3, p. 14). No que concerne 
especificamente a dimensão de segurança internacional, a presença brasileira também fez-se 
mais marcante durante o governo Lula. A busca por voz e prestígio no mundo levou o Brasil a 
tomar, pela primeira vez, a responsabilidade do comando de uma missão de paz sob Capítulo 
VII (que prevê o uso da força para o cumprimento do mandato estabelecido pelas Nações 
Unidas), demandando uma reavaliação do país em relação ao princípio de não-intervenção 
(HIRST et al., 2010, p. 3; SOUZA NETO, 2011, p. 12). Além disso, é importante frisar que a 
percepção da diplomacia brasileira acerca de segurança estabelece um vínculo entre esta e 
desenvolvimento e combate à fome (CERVO e BUENO, 2010, p. 504). 

 
Objetivos 
 

Feitas estas considerações, proponho analisar sob um viés crítico o discurso e a prática 
da política externa brasileira (PEB) desde a ascensão do governo Lula da Silva ao poder até o 
atual mandato de Dilma Rousseff. Assim, buscarei analisar um mecanismo que manifeste uma 
noção de responsabilidade internacional por parte do Brasil no ângulo de abordagem de 
segurança internacional a fim de compreender o impacto dessa noção sobre a construção e 
reprodução da identidade nacional. 

Para tanto, primeiramente se fará mister definir em que termos a noção 
responsabilidade internacional é compreendida. Pinheiro (2010, p. 307) chama atenção para a 
“suposição de que ao interagirem os Estados se relacionam com base em normas e na crença 
de que possuem responsabilidades em face dos demais e da sociedade que conformam”. Deng 
et al. (1996) trazem importantes insights para a compreensão do conceito de responsabilidade 
ao conceberem um vínculo entre o exercício da soberania como direito e responsabilidade. Na 
mesma linha de pensamento destes últimos autores, Ban Ki-moon (2008) desenvolve a noção 
de soberania como responsabilidade para salientar a compreensão das responsabilidades que 
os Estados possuem verticalmente para com suas próprias populações e, em última instância, 
a responsabilidade residual dos membros da comunidade internacional uns para com os outros 
(KENKEL, 2012). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1A	  operacionalização	  do	  princípio	  da	  não-‐indiferença	  é	  reconhecida,	  ao	  passo	  que	  carece	  uma	  
instititucionalização	  do	  termo.	  Em	  linhas	  gerais,	  ele	  diz	  respeito	  à	  postura	  solidária	  do	  Brasil	  em	  apoio	  a	  
países	  em	  situação	  de	  crise.	  
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Dentre os mecanismos da dimensão de segurança passíveis de análise, meu foco se 
dará sobre um elemento de responsabilidade internacional na PEB do período em específico: 
a posição brasileira em relação à responsabilidade de proteger (RtoP), bem como a nota 
conceitual da diplomacia brasileira formulada no que se entende como “responsabilidade ao 
proteger” (RwP). A RtoP se trata de uma incipiente norma de intervenção humanitária que 
objetiva lidar com mais rapidez e de modo arranjado coletivamente à situações de crise 
humanitária internacional derivadas da incapacidade e/ou falta de vontade de um Estado em 
proteger sua população ou quando o próprio Estado for o perpetrador de atos de violência em 
larga escala contra parte de seus cidadãos. A discussão acerca de sua operacionalização se 
mostra controversa dado o fato da RtoP prever o uso da força, e a contribuição brasileira deve 
ser analisada por lançar luz a certos aspectos específicos da norma. Serão levados em 
consideração outros temas tangíveis na discussão acerca da inter-relação entre a política 
externa brasileira e o RtoP, como a reforma do Conselho de Segurança da ONU (CSNU) e a 
participação do Brasil em operações de paz. 

A problemática aqui desenvolvida é relevante para as relações internacionais no 
sentido de que o Brasil persegue uma reforma institucional no CSNU, por entender que há 
uma crise de legitimidade e de representatividade nesta instituição. Analisar de que forma o 
Brasil procura exercer responsabilidade internacional em termos de segurança é, portanto, 
fundamental a fim de compreender em que medida isso impacta sobre a contínua formulação 
da identidade nacional, que por sua vez é reproduzida através do exercício da política externa 
brasileira, constituindo a própria noção de self nacional. Apesar dos estudos de política 
externa brasileira serem assunto bastante explorado, faltam trabalhos que procuram 
compreender de modo profundo e crítico como o discurso de responsabilidade dos atores 
diplomáticos nacionais se traduz em práticas no campo de segurança. 

Assim sendo, proponho a seguinte questão: 
Como as noções de segurança internacional e de responsabilidade se articulam no  

discurso e na prática da política externa brasileira dos governos Lula da Silva (2003-2010) e 
Dilma Rousseff (2011 até o presente) e de que maneira a inter-relação do Brasil com a norma 
responsabilidade de proteger contribui para a construção da identidade nacional brasileira? 

 
Metodologia 
 

Como método analítico, pretendo utilizar a análise de discurso com base na elaboração 
de Jennifer Milliken (1999) em seu trabalho The Study of Discourse in International 
Relations: A Critique of Research and Methods. A análise de discurso busca explanação e 
crítica de práticas internacionais através da desconstrução e desnaturalização de discursos 
dominantes. 

De acordo com Milliken, discursos são estruturas de significação que constroem 
realidades sociais. Desse modo, o mundo material não proporcionaria significado, são as 
pessoas que constroem o significado das coisas por meio de sistemas de sinais, 
predominantemente linguísticos. Desse modo, além de contribuírem com uma linguagem para 
se falar sobre um determinado assunto, os discursos tornam inteligíveis certos modos de ser 
no mundo (e de nele agir), permitindo a operacionalização de um “regime de verdade” em 
particular, ao mesmo tempo em que excluem outros modos possíveis de identidade e ação. 
Assim, busca-se desnaturalizar formas dominantes de conhecimento e expor ao 
questionamento crítico as práticas que se tornam possíveis por esses discursos. 

Dito isso, é pertinente analisar o discurso da política externa brasileira referente às 
questões de segurança de modo a buscar compreender como um discurso específico se 
constrói acerca do assunto e de que maneira este modo de ver o mundo se reproduz e se 
concretiza em modos de ação sobre o mundo, afetando vidas humanas, o senso comum de 
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uma sociedade e, se bem sucedido, a própria identidade da política externa do país. Ao 
mesmo tempo em que algumas possibilidades de ação política são tornadas possíveis (ou ao 
menos pretende-se que se tornem possíveis) e tidas como apropriadas por um discurso, outros 
modos de categorizar e julgar são desqualificados como inadequados e impraticáveis. A busca 
guiada pelo desejo de se ver representado de modo relevante no mundo motiva o Brasil a 
agregar determinado conteúdo a seu discurso e prática visando que o país seja visto como 
responsável e preparado para lidar com os encargos do papel que ele almeja desempenhar. É 
pertinente questionar-se acerca do preparo do Brasil para as implicações que essa maior 
responsabilidade demandaria. Além disso, o empenho da diplomacia brasileira na busca por 
um lugar ao sol no mundo pode ofuscar outras necessidades, ao mesmo tempo em que fixa a 
identidade nacional nos termos de uma busca por grandeza. 
 Como coloca Milliken, estudos de política externa e diplomacia estão diretamente 
preocupados em explicar como um discurso articulado pelas elites produz práticas políticas, 
além de expressar como a ordem estabelecida é inerentemente contingente, uma vez que 
precisa ser constantemente trabalhada e reproduzida. Mas, para além disso, Milliken propõe 
que se estude também a operacionalização de categorias discursivas nas atividades de Estado 
bem como os efeitos que elas possuem. 
 A conclusão desta pesquisa está organizada da seguinte maneira: primeiramente, será 
exposta a lente teórica pela qual a análise será feita; em seguida, a questão da 
responsabilidade internacional brasileira em relação à paz e à segurança internacionais será 
explorada em conjunto com a evolução da posição do Brasil vis-à-vis a RtoP, abordando 
diversos elementos pertinentes à discussão e levantando alguns questionamentos; finalmente, 
serão feitas as considerações conclusivas deste relatório. 
 
Conclusão 
 
Embasamento Teórico 
 

A perspectiva teórica de David Campbell (1992), exemplar de uma literatura 
dissidente em relações internacionais, busca se focar em modos específicos de discurso ao 
invés de se apoiar em reinos supostamente independentes de sujeitos e objetos. Tal visão de 
mundo parte da premissa de que a vida social e política compreende um conjunto de práticas 
no qual as coisas se constituem no processo em que lidamos com elas; e se demonstra cética 
para com tradições das relações internacionais que reivindicam compor um quadro 
explicativo do mundo. Ao contrário, esse tipo de literatura dissidente da qual faz parte 
Campbell não procura encaixar pensamento e “realidade” e sim questionar o modo como 
problemas têm sido colocados, bem como os constrangimentos que envolvem esses 
problemas. Dessa forma, foca-se no modo como o mundo se tornou historicamente possível. 

Campbell coloca que para que seja possível delinear com maior precisão o 
relacionamento entre política externa e identidade política, se faz necessário reconceitualizar 
certos entendimentos existentes na visão convencional das relações internacionais - a saber, 
conceitos como Estado e identidade. Nesse sentido, ele sugere que é possível entender o 
Estado como não possuindo nenhum status ontológico aparte dos vários atos que constituem 
sua realidade; o status de qualidade de soberano que um Estado possui é produzido por um 
discurso de identidade primária e estável. No entanto, a identidade de qualquer Estado deve 
ser entendida como sendo constituída de modo tênue no tempo através de uma repetição 
estilizada de atos, e obtida não através de um ato de fundação, mas sim por um processo 
regulado de repetição. 

Nesse sentido, a política externa pode ser entendida como prática política central à 
constituição, produção e manutenção da identidade política de um Estado. Como coloca o 
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autor, a identidade é uma dimensão inescapável de algo que é, seja um corpo, seja um Estado. 
Por assim ser, a identidade não é fixa pela natureza, dada por Deus ou mesmo planejada 
através de um comportamento intencional. Um elemento fundamental para a condição de 
possibilidade da identidade é a diferença. Há, portanto, uma co-constituição entre identidade e 
diferença, que ocorre através da definição de fronteiras que demarcam um dentro e um fora, 
um “eu” e um “outro”, um doméstico e um estrangeiro. Esse exercício de fronteirização é 
acompanhado por uma série de pré-julgamentos que qualificam o campo do “eu”, do inside, 
como sendo positivo, ao passo que o externo aparece como problemático, diferente, alien. 
Nesse processo, busca-se estabelecer entendimentos do que constitui o normal, o aceitável e o 
desejável e as expressões dessas qualidades serão impressas na identidade. Paradoxalmente, 
tais códigos têm como efeito a própria admissão da identidade como possuindo uma natureza 
construída, contingente e problemática. 

O autor faz uma correlação entre essas práticas de fronteirização com o conceito 
foucaultiano de “sociedade de normalização”. A sociedade de normalização é caracterizada 
pela disciplina e dominação através de múltiplas formas de subjugação, buscando proteger o 
conteúdo e os limites de sua identidade através da imposição de uma norma. Fazendo isso, ela 
encoraja e legitima certas disposições e orientações ao mesmo tempo que opõe e deslegitima 
outras, um processo que não é nem determinista em suas operações e nem totalmente 
hegemônico em suas consequências. 

A política externa, entendida com a instância privilegiada da repetição estilizada de 
atos, é central à regulação e normalização, funcionando como espaço de reprodução da 
identidade, onde esta é constituída performativamente. Dizer que a política externa é 
performática significa dizer que não há nela status ontológico separado dos vários atos que 
constituem sua realidade. Assim, se constrói a identidade estatal através de performances 
estilizadas e reguladas (formalidades diplomáticas, reconhecimento internacional, 
participação em organismos internacionais, encontros de oficiais estatais, guerra, etc.). 

A importância de perspectivas como a de David Campbell é que elas nos permitem 
entender estados nacionais como entidades inevitavelmente paradoxais que não possuem 
identidades estáveis e pré-discursivas. Assim sendo, todos os estados são marcados por uma 
inerente tensão entre os vários domínios que necessitam ser alinhados de modo que possa 
emergir uma “comunidade política imaginada”. Como argumenta o autor, Estados nunca 
estão “terminados” enquanto entidades; a tensão entre as demandas de identidade e as práticas 
que as constituem nunca podem ser completamente resolvidas, porque a natureza 
performativa da identidade nunca pode ser completamente revelada. É um paradoxo inerente 
ao seu “ser”, e que deixa os Estados em permanente necessidade de reprodução: sem ter status 
ontológico aparte das muitas e variadas práticas que constituem suas realidades, Estados estão 
(e tem que estar) sempre em um processo de “se tornar”. Chegar a um fim em suas práticas de 
representação, seria, para um Estado, expor sua falta de fundações pré-discursivas. Tal inércia 
seria a morte. Logo, a busca por fixar a identidade do estado e por conter os desafios à 
representação do estado não pode ser absolutamente ou finalmente bem sucedida. Se o projeto 
de segurança de estado for bem sucedido nos termos nos quais ele é articulado, o estado 
pararia de existir. Ironicamente, portanto, a inabilidade do projeto de segurança do estado em 
ser bem sucedido é o garantidor do sucesso contínuo do estado enquanto uma identidade 
impulsora. 
 
 
Responsabilidade e Política Externa Brasileira 
   

Como mencionado na parte introdutória do presente trabalho, a partir da subida de 
Lula da Silva ao poder, a economia brasileira, beneficiada pelo contexto econômico 
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internacional de forte aumento do preço das commodities, passa por grande recuperação e 
crescimento. Gradativamente, o país tem sua imagem melhorada no meio internacional, 
graças ao sucesso de políticas sociais redistributivas no plano interno e ao prestígio do 
presidente Lula internacionalmente. Concomitantemente, a diplomacia brasileira amplia a 
gama de atores de seu espaço de ação, enfatizando a cooperação com os países do Sul global. 
É perceptível um maior engajamento com as diversas questões internacionais, tanto no 
discurso quanto na prática. Assim, o país pretende ter mais influência em tais questões 
enquanto global player, e não apenas como uma potência regional. Ao mesmo tempo, outros 
países passaram a ter expectativas cada vez maiores com relação ao papel do Brasil no sentido 
deste contribuir para a paz e a segurança internacionais (HAMANN, 2012). 

Princípios como a resolução pacífica de conflitos e a não-intervenção estão presentes 
tanto na Constituição Brasileira (artigo 4), quanto nas políticas de defesa nacional (de 1996 e 
2005) e na estratégia de defesa nacional (2008). São esses os princípios-guia da conduta da 
política externa do país nas questões de segurança. Desse modo, a percepção da diplomacia 
brasileira com relação à RtoP fora informada por tais princípios desde o início. Em um 
primeiro momento, a impressão brasileira, presente no discurso do então ministro das 
Relações Exteriores Celso Amorim, foi a de que a nova norma se tratava de “direito de 
ingerência sob nova roupagem” (KENKEL, 2010). 

No entanto, à medida que as discussões em torno da implementação e escopo da RtoP 
foram evoluindo, houve também uma maior aproximação da posição da PEB com relação à 
norma. Isso se deve, sobretudo, às contribuições provenientes do relatório “Implementando a 
Responsabilidade de Proteger”, que enfatizou que a RtoP não era uma adversária da 
soberania, e sim sua aliada. Assim, a responsabilidade primária em relação à sua população 
dependia do próprio estado, devendo a comunidade internacional apoiar tais esforços para que 
os estados fossem capazes de desempenhar este papel. Soberania seria vista, portanto, como 
responsabilidade, e não como um mecanismo para garantir a impunidade de governos que 
falham em proteger suas populações. Além disso, o relatório propõe a abordagem dos três 
pilares, que se expressa da seguinte maneira: (1) afirma que a responsabilidade de proteger 
reside primariamente em cada estado; (2) coloca que a comunidade internacional possui a 
responsabilidade de apoiar os estados para que estes possam desenvolver tal capacidade; e  (3) 
designa a todos os estados a responsabilidade de agir coletivamente quando um governo for 
incapaz de proteger sua própria população. Denotando a importância dos princípios-base da 
visão de mundo brasileira, essa abordagem foi interpretada pela diplomacia do país como 
dotada de uma subordinação política e uma sequência cronológica entre os pilares, sendo o 
terceiro pilar, que trata do uso da força, subsidiário ao segundo e este, por sua vez, 
subordinado ao primeiro. 
 Porém, Hamann (2012) chama atenção para a existência de uma lacuna entre o 
discurso diplomático brasileiro com relação a questões humanitárias concernentes à RtoP e a 
sua prática. A autora demonstra, por exemplo, que o padrão de votações brasileiro no CSNU 
na condição de membro não-permanente em diversas situações de crise humanitária foi, em 
geral, esquivo quando a ocasião demandava recursos e capacidades materiais no campo, isto 
é, quando se tratava efetivamente do uso da força. De fato, o Brasil utilizou-se, em diversos 
casos, da abstenção. Dessa forma, ela argumenta que quando chamado para ação efetiva, o 
corpo diplomático brasileiro tende a se abster. Segundo o argumento da autora, tal postura 
estaria menos ligada à um forte apreço por princípios tradicionais como a não-intervenção – 
uma vez que o Brasil reconhece a necessidade de ação para conter catástrofes humanitárias e 
já vem flexibilizando sua concepção de soberania, do que em relação às limitações de 
capacidade material do país para agir em favor da paz e segurança internacionais.  

O Brasil possui vantagens a oferecer na prática da resolução de conflitos, graças à 
experiência com relações civil-militares adquirida em campo, cuja preocupação em aliar a 
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implementação de infraestrutura, desenvolvimento e programas de saúde nos contextos em 
que atua caminha lado a lado à contenção do conflito. É uma capacidade, portanto, de 
desenvolvimento integrado e construção da paz, ao invés de somente imposição da paz. 
Acrescenta-se a isso, um engajamento baseado em afinidade cultural e contato próximo com a 
população local, que beneficia a atuação de militares e civis brasileiros. Porém, são 
capacidades relevantes e características do modelo brasileiro que, no entanto, são ainda muito 
limitadas devido aos investimentos relativamente pequenos do país nas forças armadas. 
Consequentemente, o que se constata é que, no ângulo de abordagem de segurança 
internacional, discursivamente, o Brasil assume responsabilidades que, no campo prático, não 
conta com capacidade suficiente para cumprir. A visão de mundo da PEB expõe um discurso 
de global player, mas não dispõe dos recursos necessários para agir com tal responsabilidade 
e, quando de fato age, isso ocorre apenas de modo relativamente limitado. 
 Para não figurar apenas no campo normativo, pois isso resultaria numa deslegitimação 
completa do discurso brasileiro para com as expectativas internacionais que se constroem em 
relação ao Brasil na área de segurança, a PEB, dotada de pragmatismo característico de sua 
formulação grotiana de visão de mundo, busca agir de maneira seletiva. Assim, o campo de 
atuação prático brasileiro se define a partir da ideia de laços com regiões do mundo 
específicas e que possuem atenção prioritária da parte do Brasil, como países lusófonos e 
latino-americanos.  

Há ainda uma área de atividade diplomática na qual o Brasil possui experiência 
histórica a nível regional, a área de mediação. Por não exigir tantos recursos como 
demandaria o uso da força, ao mesmo tempo em que se mostra mais compatível com o 
princípio de não-intervenção com o qual o país tradicionalmente se alinha, a mediação torna-
se uma atividade menos custosa e capaz de angariar prestígio internacional, quando bem-
sucedida. É possível que, por essas razões, o Brasil tenha empreendido, em 2010, um esforço 
para tentar mediar a questão do programa nuclear iraniano, o que significaria um salto do país 
do plano regional para o internacional nesse tipo de atividade específica. No entanto, este 
salto internacional de mediação foi, aparte o Irã, enxergado com ceticismo entre as partes 
interessadas. 
 Finalmente, é pertinente falar da contribuição brasileira mais significativa à 
responsabilidade de proteger: a responsabilidade ao proteger. Esta última é considerada como 
uma contribuição construtiva e conceitual no sentido de ajudar a desenvolver o pensamento 
coletivo acerca da proteção de civis. Através dela, o Brasil reconhece o avanço que representa 
a RtoP na proteção de civis, e que tal norma deveria ser utilizada, sobretudo, através do uso de 
meios diplomáticos, humanitários e pacíficos. Medidas coercitivas só deveriam ser 
empregadas quando não houvesse nenhuma outra saída para dada situação. No entanto, tais 
medidas deveriam ser sempre pensadas à luz de muita cautela e responsabilidade, uma vez 
que consequências colaterais e inesperadas de ações militares precipitadas produziriam ainda 
mais instabilidade e mortes do que a situação que se buscava resolver. A PEB conclama que a 
responsabilidade de proteger seja desenvolvida junto à responsabilidade ao proteger. 
 Hamann (2012) analisa esse movimento diplomático e reconhece nele uma 
contribuição em especial, a saber, a criação de um novo vocabulário sob os quais encontram-
se princípios e parâmetros existentes que ajudam a consolidar o debate. Desse modo, a RwP 
representaria uma inovação em termos de terminologia, sendo uma tentativa de consolidar 
uma discussão existente, porém fragmentada. No entanto, os sucessos do conceito são 
limitados não apenas pela pouca originalidade de conteúdo normativo, que fazem dele “vinho 
velho em uma garrafa nova”, mas também pelo fato de que, quando existem ameaças à paz e 
à segurança internacionais concretas, o Brasil permanece reticente em colocar em prática sua 
própria proposta. 
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 Portanto, a atitude do Brasil em responder na forma de ação as responsabilidades que 
ele arroga para si em seus discursos permanece em estado de espera. O desenvolvimento de 
capacidades para colocar em prática o projeto (se há algum, por trás do discurso oficial) de 
um país responsável a nível internacional ou, ainda mesmo, regional, dependerá da habilidade 
de setores internos em direcionar os recursos necessários para que isso ocorra. Porém, dada a 
diminuição da taxa de crescimento da economia em um contexto de prolongada crise 
internacional e dadas as recentes manifestações da sociedade civil brasileira no plano interno 
demandando investimentos em infraestrutura e serviços básicos, pode-se colocar em questão 
se recursos direcionados para sustentar uma visão de mundo na qual o Brasil seja um global 
player responsável representa de fato os interesses nacionais. Cabe acompanhar o atual 
contexto e pensar até que ponto as recentes e significativas críticas da sociedade com relação 
à falta de representatividade no governo podem afetar a orientação da política externa. 
 
 
Considerações finais 
 

É pertinente analisar o discurso da política externa brasileira referente às questões de 
segurança de modo a buscar compreender como um discurso específico se constrói acerca do 
assunto e de que maneira este modo de ver o mundo se reproduz e se concretiza em modos de 
ação sobre o mundo, afetando vidas humanas, o senso comum de uma sociedade e, se bem 
sucedido, a própria identidade da política externa do país. Ao mesmo tempo em que algumas 
possibilidades de ação política são tornadas possíveis (ou ao menos pretende-se que se tornem 
possíveis) e tidas como apropriadas por um discurso, outros modos de categorizar e julgar são 
desqualificados como inadequados e impraticáveis.  

A busca guiada pelo desejo de ocupar lugar de destaque no mundo motiva os 
formuladores de política externa brasileira a agregarem determinado conteúdo a seu discurso 
e prática visando que o país seja visto como responsável e preparado para lidar com os 
encargos do papel que se almeja que ele desempenhe. Além disso, o empenho da diplomacia 
brasileira na busca por um lugar ao sol pode ofuscar outras necessidades, ao mesmo tempo em 
que tenta fixar a identidade nacional nos termos de uma busca por grandeza. 

A noção de responsabilidade internacional ganha importância na política externa 
brasileira na medida em que esta última entende que ser percebido enquanto ator responsável 
contribui para que o Brasil tenha maior legitimidade em suas reivindicações reformistas da 
ordem, de modo que ele seja nela absorvido em uma posição superior à atual. Para tanto, os 
decision-makers brasileiros estão procurando capacitar o país com tecnologia, inteligência, 
experiência e capacidades militares, para que o Brasil esteja preparado para enfrentar os 
desafios que mais responsabilidade no mundo enseja. Ao mesmo tempo em que esse 
movimento pode proporcionar à comunidade internacional mais um país disposto a gerar bens 
públicos de modo substancial, um Brasil mais robusto em termos bélicos pode causar 
instabilidade com relação a seus vizinhos (principalmente Colômbia, Argentina e México, que 
contestam as pretensões reformistas brasileiras), visto que o país tenderá a ser cada vez mais 
convocado na resolução de conflitos e crises humanitárias. Além disso, no âmbito doméstico, 
esse caminho muito provavelmente fortalecerá mais os setores militares e poderá impactar 
sobre o quadro de forças dos atores sociais e políticos internos. A articulação entre segurança 
e responsabilidade deriva-se de certas visões oriundas de certos setores internos sobre o papel 
que o Brasil deve desempenhar no mundo. A politização da política externa e a pluralização 
de atores que dela participam cresceu muito ao longo do governo Lula e Rousseff, no entanto 
não levou a uma grande democratização da mesma. Resta saber se, considerando as recentes 
agitações sociais internas, a sociedade civil estará disposta a compartilhar do mesmo projeto 
de país, tanto interno como externo, das elites políticas e econômicas nacionais. 
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