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Resumo

Como a política de defesa do Brasil é formulada e implementada para enfrentar os crescentes desafios ambientais, 
principalmente diante do processo de securitização do regime internacional das mudanças climáticas? Ao buscar a resposta 
à pergunta enunciada, este projeto tem o propósito de contribuir para a produção de conhecimento científico, sem deixar 
de ter a ambição de incidir politicamente e fomentar a conscientização dos tomadores de decisão das instituições brasileiras, 
bem como da sociedade em geral, de modo a fortalecer o debate público para a formulação e implementação de políticas 
públicas mais apropriadas, efetivas e plurais. Para atingir seus objetivos, o projeto é dividido em três etapas principais, que 
se complementam e se articulam, a fim de, simultaneamente, permitir um trabalho com a abrangência que a natureza e 
a complexidade do tema exigem, sem perder de vista o compromisso de inovação e de aprofundamento que são deveres 
inerentes ao trabalho científico de qualidade. Em um primeiro momento, busca-se entender os desafios ambientais, a 
construção do regime internacional e o papel do Brasil. Uma segunda etapa é reservada para investigar o processo de 
formulação da política de defesa em temas relacionados ao meio ambiente, os atores envolvidos e suas perspectivas, bem 
como as dos que estão marginalizados do processo decisório. Por fim, uma vez que não se deve cometer o engano de tratar 
o Brasil como caso isolado, tornam-se desejáveis estudos do Brasil em perspectiva comparada com outros países. Apesar 
da relação dessas etapas, cada uma delas tem um objetivo específico, o que enseja desenhos de pesquisa e ferramentas 
metodológicas apropriadas para cada momento, como o rastreamento de processo, análise crítica do discurso e estudo de 
caso comparado.

Palavras-chave: Meio ambiente; mudanças climáticas; defesa nacional; política internacional.

Abstract

How is Brazil’s defense policy formulated and implemented to face growing environmental challenges, especially 
considering the securitization process of the international regime of climate change? Guided by above-mentioned question, 
this project aims to make a scholarly contribution, yet it also has the ambition to influence politically and foster awareness 
among Brazilian institutions’ decision-makers and general society. It also seeks to strengthen the public debate for the sake 
of more appropriate, efficient and plural public policies. To achieve its objectives, the project is divided into three main 
stages, which are organised to complement each other. Such a structure is also expected to respond to the needs of this 
research that is complex and ambitious in scope, giving the nature of the theme. Such organisation is also intended to avoid 
losing sight of the commitment to inherent duties of quality scientific work: to innovation and depth. At first, the project 
seeks to understand the environmental challenges, the construction of the international regime and the role of Brazil in it. 
The second stage is reserved for investigating the process of formulating defense policy on issues related to the environment, 
the actors involved and their perspectives. Not only those who have a key role, but also those who are marginalised from the 
decision-making process. Finally, in order to avoid the mistake of treating Brazil as an isolated case, this project will look at 
the case of Brazil in a comparative perspective with other countries. Despite the dialectical relationship of these stages, each 
one of them has a specific objective, which requires designs and methodological tools appropriate for each moment, which 
encompasses process tracking, critical discourse analysis and comparative case study.

Keywords: Environment; climate change; national defense; international politics.
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Introdução

Como a política de defesa do Brasil é formulada e 
implementada para enfrentar os crescentes desafios 
ambientais, principalmente diante do processo de 
securitização do regime internacional das mudanças 
climáticas? Os desafios relacionados ao meio ambiente 
não são novidade. Desde o início do século XX, 
atores internacionais – em um primeiro momento, 
especialmente os governos nacionais – reúnem-se 
para debater uma quantidade crescente de questões 
relacionadas ao mundo que vivemos (RIBEIRO, 2001; 
YAMIN & DEPLEDGE, 2004; GEMENNE, 2021). Se 
em um primeiro momento os temas que davam origem 
a reações no âmbito internacional eram mais específicos 
e localizados (como acordos para evitar extinções de 
espécies ameaçadas pela caça e para evitar os impactos 
da chuva ácida), a percepção de que há questões mais 
profundas e complexas que afetam a humanidade 
consolidou-se ao longo da segunda metade do século. 
Também ficou evidente que as responsabilidades quanto 
a questões ambientais são comuns a todos atores do 
planeta, pois estas não reconhecem fronteiras políticas e, 
ainda que de modo assimétrico, afetam todas sociedades 
e instituições do globo. É impossível que um ator, por 
mais poderoso que seja, resolva a questões ambientais 
por si só. Por esses motivos, a agenda ambiental 
demanda respostas individuais, mas também com base 
na cooperação, tornando-se um tema, por excelência, 
de relações internacionais. Foi assim que questões sobre 
proteção da biodiversidade e de espécies ameaçadas, 
proteção da camada de ozônio, desertificação, regulação 
de comércio de espécies de flora e fauna, movimentos 
transfronteiriços de resíduos e mudanças climáticas 
tomaram conta dos foros internacionais e ainda são 
discutidos hodiernamente (LAGO, 2013; CHASEK et al., 
2018). 

Não tardou para que a transversalidade das questões 
ambientais fosse percebida por outras áreas do 
conhecimento. Na Conferência das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo no ano de 
1987, ficou evidente a íntima ligação dessa agenda com 
estudos sobre desenvolvimento e defesa (RIBEIRO, 
2001). Pelo lado do desenvolvimento, diferentes 
interesses e perspectivas logo ensejaram uma divisão 
entre o bloco de países ricos do Norte, antagônico com 
os do Sul. Ainda que o foco fosse os desafios climáticos, 
as discussões deixaram de ser eminentemente técnicas, 
para dar espaço para um jogo político, em que se 
disputa a legitimidade de modelos de desenvolvimento, 
comprometimento e responsabilidades internacionais, 
acesso a recursos naturais e, principalmente, o direito que 
sociedades e Estados têm de se desenvolver (MILANI, 
1998; INOUE, 2016). Ou seja, apesar da crise ambiental 
ser global, a governança de seus regimes internacionais é 
concentrado (BARROS-PLATIAU et al., 2004).

A ligação com questões de defesa emergiu quase que 
simultaneamente, uma vez que há uma íntima relação 
entre essas agendas: sem desenvolvimento não há defesa, 
nem há defesa sem desenvolvimento. Há uma série de 
estudos científicos que argumentam que o agravamento 
de questões ambientais é um catalizador de conflitos 
ou, ao menos, um multiplicador de riscos (ver mapa 1) 

(BURGESS, 2010). O entendimento que não apenas 
Estados podem ser objeto de ameaças, mas indivíduos e 
sociedades também têm sua própria existência em risco 
é a base para o conceito de segurança humana, que se 
fortaleceu com o fim da Guerra Fria (MATHEWS, 1989; 
HOMER-DIXON et al., 1993). Com isso, questões sobre 
acesso a serviços básicos – como alimentação, saúde, 
educação, saúde e meio ambiente saudável – passaram 
progressivamente a serem securitizados, de modo a 
ressaltar a relevância, a urgência e a responsabilidade 
de buscar soluções. Todavia, ainda não há consenso 
na literatura científica os benefícios desse movimento, 
uma vez que também implica mudanças nas respostas 
encontradas, inclusive com uma crescente militarização 
dos problemas que originalmente tinham cunho social 
ou econômico (TROMBETTA, 2008; MEARNS 
& NORTON, 2010; MENDES et al., 2020). Além 
dessa expansão temática de problemas que podem vir 
a demandar o envolvimento de militares, as mudanças 
climáticas podem afetar – diretamente ou não – a ação 
das Forças Armadas (BRIGGS, 2012), uma vez que 
colocam em risco a integridade de infraestruturas críticas 
(inclusive de instalações militares), mudam as condições 
nos terrenos em que se vai atuar (por exemplo: tipo de 
vegetação, capacidade de deslocamento de tropas e de 
equipamento, escassez de recursos e assoreamento de 
rios), bem como a frequência e a natureza das missões 
que são atribuídas (por exemplo: assistência humanitária 
em caso de desastres, ações subsidiárias em regiões de 
seca, combate a incêndios e missões internacionais para 
responder eventos climáticos extremos).

Conforme antecipado, há uma clara interface entre 
a dimensão doméstica e a internacional. Apesar de 
restringir, os regimes internacionais não determinam a 
política doméstica (STEINER & MEDEIROS, 2010). 
As soluções para questões climáticas e seus impactos para 
a defesa precisam ser articulados internacionalmente, 
mas dependem de ações domésticas, as quais também 
respondem a dinâmicas próprias (DUARTE & 
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MAPA 1: CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
Localização dos con�itos, na Amazônia Verde, por tema, em 2016

Fonte: Fonte: Sítio web Environmental justice Organizations Liabilities and Trade, 2016.
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LIMA, 2017). Por esse motivo, podemos caracterizar 
as políticas pesquisadas nesse projeto como políticas 
públicas. A posição de um país no sistema internacional 
é influenciada pelo jogo de poder sistêmico, mas também 
responde a uma dinâmica de poder doméstica, em que 
diferentes atores buscam influenciar, ainda que de modo 
assimétrico, a formulação de políticas públicas de seu país 
ou atuam diretamente por meio de redes transnacionais. 
Portanto, também deve-se considerar as motivações, as 
perspectivas e as capacidades dos atores domésticos que 
incidem na formulação e na implementação de políticas 
públicas, seja no tocante a questões ambientais (KOLL & 
SHOGREN, 2009; INOUE, 2018), de política externa 
(MILANI & PINHEIRO, 2013) ou de defesa (DUARTE, 
2022).

Em vista do que foi apresentado, fica evidente a 
pertinência da pergunta anunciada no início do 
projeto e a urgência de pesquisas sobre o tema. Faz-
se necessário ter uma análise mais apurada da situação 
brasileira e os desafios que se impõem, tanto no cenário 
internacional como no doméstico. Este projeto, portanto, 
tem o propósito de contribuir para a produção de 
conhecimento científico, sem deixar de ter a ambição 
de incidir politicamente e fomentar a conscientização 
dos tomadores de decisão das instituições brasileiras, 
bem como da sociedade em geral, de modo a fortalecer 
o debate público para a formulação e implementação 
de políticas públicas mais apropriadas, efetivas e plurais. 
Para atingir seus objetivos, o projeto é dividido em três 
etapas principais, que se complementam e se articulam, 
a fim de, simultaneamente, permitir um trabalho com 
a abrangência que a natureza e a complexidade do tema 
exigem, sem perder de vista o compromisso de inovação e 
de aprofundamento que são deveres inerentes ao trabalho 
científico de qualidade. Em um primeiro momento, 
busca entender os desafios ambientais, a construção do 
regime internacional e o papel do Brasil. Uma segunda 
etapa é reservada para investigar o processo de formulação 
da política de defesa em temas relacionados ao meio 
ambiente, os atores envolvidos e suas perspectivas, bem 
como as dos que estão marginalizados do processo 
decisório. Por fim, uma vez que não se deve cometer o 
engano de tratar o Brasil como caso isolado, tornam-se 
desejáveis estudos do Brasil em perspectiva comparada 
com outros países.

Justificativa e relevância

A inevitabilidade do tema

As questões relacionadas ao meio ambiente permeiam 
todos os aspectos das relações sociais, uma vez que o uso 
dos recursos naturais é fundamental para a organização 
humana, para a alimentação, para a produção de bens e 
para o desenvolvimento. Todavia, seu uso irresponsável 
provoca crises que impactam diretamente o bem-estar e 
as condições de sobrevivência de diversos indivíduos e 
sociedades. Os relatórios do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas são muito claros ao apontar a 
emergência climática e seus impactos (como a emergência 
climática, perda de biodiversidade e preservação da fauna 
e flora), muitos deles irreversíveis se as sociedades e 

suas instituições – tanto no nível doméstico quanto no 
internacional – não adotarem medidas que busquem 
reverter esse processo. Todavia, essa necessidade comum 
a todo planeta é permeada por especificidades locais, 
questões culturais, geográficas, sociais e econômicas. 
Dessa contradição entre a necessidade de agir e a 
complexidade de se decidir como agir, emerge um 
campo político em disputa em que os tabuleiros local, 
nacional, regional e global se interlaçam. Com a certeza 
de que ações devem ser tomadas e na impossibilidade 
de respostas que atendam completamente os interesses 
de todos os atores do planeta, esse jogo político torna-
se fundamental para o futuro das pessoas, das sociedades, 
dos países e da comunidade internacional como um todo.

A relação com o meio ambiente é inescapável, bem 
como as consequências que esse tema traz para defesa 
e segurança. É com base nesse entendimento que o 
presente projeto busca dar contribuições. Não é uma 
opção para a comunidade científica brasileira deixar 
de pesquisar esses temas, pois já há uma clareza de que 
esses desafios são uma realidade contemporânea. Além 
disso, o jogo político citado no parágrafo anterior 
inevitavelmente continuará sendo disputado. Para um 
país como o Brasil, dado seu peso (político, econômico, 
demográfico e geográfico) e suas características naturais, 
se eximir desse debate acarretaria grave risco para os 
interesses dos atores e para a soberania do país. Portanto, 
fica evidente a necessidade de pesquisas que versem sobre 
esse tema, pois somente com um entendimento – teórico 
e empírico – mais apurado sobre questões domésticas 
e sobre a inserção internacional que será possível criar 
um debate público que dê origem a políticas públicas 
mais consolidadas, efetivas e plurais, na resposta a esses 
desafios.

Importância específica para o Estado do Rio de 
Janeiro

A importância de pesquisas que versem sobre a questão 
ambiental, conforme já foi argumentando, é inequívoca. 
Tanto pela gravidade dos impactos negativos das 
mudanças climáticas, que levam diversos especialistas 
usarem o termo de “emergência climática”, quanto 
pelo crescente peso político que essa agenda ganha 
no cenário doméstico e no âmbito internacional. Os 
assuntos ambientais permeiam outros temas, como 
desenvolvimento, política externa, defesa nacional, 
energia, infraestrutura e, principalmente, questões 
sociais (alimentação, habitação, qualidade de vida, 
entre outros). Por ser uma das unidades federativas 
que compõe a República, a importância desse tema 
para o estado do Rio de Janeiro já é evidente. Todavia, 
dada suas características geográficas, o Rio de Janeiro 
é especialmente vulnerável às mudanças climáticas. A 
biodiversidade da Mata Atlântica está em constante risco, 
uma vez que o bioma é o mais desmatado do Brasil; o 
estado tem várias áreas pantanosas e de restinga, que 
são um dos maiores sumidouros de carbono, bem como 
tem tratados internacionais específicos para protege-
los (Convenção de Ramsar); como grande produtor 
de petróleo em águas profundas, há uma enorme 
biodiversidade da fauna e flora marinha que devem ser 
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considerados; os desastres cada vez mais constantes e 
graves na região serrana demonstram a vulnerabilidade 
do local ao aumento dos eventos climáticos extremos; e 
grande parte da população do estado habita em áreas que 
estão ameaçadas pelo aumento do nível do mar.

No campo político ambiental, é comum que grandes 
conferências internacionais, que marcaram a 
consolidação do regime, tenham novos encontros, para 
discutir seus resultados. Não por acaso, a Eco-92 marcou 
os 20 anos da Conferência de Estocolmo. A cidade do 
Rio de Janeiro também sediou a Rio +20. Diante da falta 
de mobilização do governo federal em promover um 
encontro que marcasse os 30 anos da Eco-92, a prefeitura 
do município do Rio de Janeiro demonstrou perceber 
a importância de um evento internacional e ensaiou a 
realização do Rio+30 Cidades. O evento foi cancelado 
por conta da sobreposição com o calendário eleitoral, mas 
demonstra que a preocupação com os temas ambientais 
transborda a esfera federal, especialmente quando se trata 
do Rio de Janeiro, que tem um papel tradicional nesse 
âmbito.

Os impactos para a inserção internacional

Conforme dito anteriormente, o enfrentamento de 
questões relacionadas ao meio ambiente é, por excelência, 
um tema de relações internacionais, uma vez que as 
respostas exigem a coordenação e cooperação de diversos 
atores. Não é possível que um Estado, por si só, consiga 
solucionar essas adversidades. Em paralelo à necessidade 
de cooperação, as crises ambientais despertam uma 
nova dimensão do jogo político internacional, em que 
as características assimétricas e hierárquicas do sistema 
internacional ficam evidentes, acarretando novas relações 
de poder e tentativas de dominação – seja direta ou 
indireta. Portanto, os debates sobre meio ambiente – 
que abordam temas como o de mudanças climáticas, de 
proteção à biodiversidade, controle de resíduos perigosos, 
preservação de florestas, camada de ozônio, etc. – e a 
criação de instituições e normas internacionais acarretam 
o aumento das restrições sistêmicas sobre os países, em 
especial os que não estão no topo da hierarquia de poder 
mundial. Além das restrições sistêmicas tradicionais, a 
agência dos atores fica ainda mais comprometida diante 
do processo de securitização dos temas ambientais 
(BARBOSA & SOUZA, 2010). Ou seja, por entender 
que determinadas questões ensejam um risco grave à 
vida das pessoas, a securitização enseja a priorização desse 
tema diante de outros, dando uma noção de urgência, 
além de ensejar respostas mais enérgicas, muitas vezes 
militares.

Políticas no âmbito doméstico, em especial 
defesa

No âmbito doméstico, as questões ambientais 
também demandam respostas da sociedade brasileira 
e de suas instituições de Estado. O Brasil é um país 
reconhecidamente megadiverso, que abriga diversos 
biomas ainda não desmatados (porém em risco), o que 

indica um dever inerente do Estado em proteger sua 
população e suas riquezas naturais. Além disso, parcela 
significativa da população é vulnerável às consequências 
da mudança climática (MARENGO, 2010; MOTTA 
et al., 2011). O leque de vulnerabilidades é amplo, que 
inclui questões que vão de segurança energética e 
segurança alimentar à situação de parte da população que 
vive em área de risco, agravada pelo aumento de eventos 
climáticos extremos. Sem a ambição de, neste momento, 
aprofundar no estudo sobre a gravidade dessas questões, 
torna-se importante ressaltar que o Estado brasileiro tem 
a responsabilidade de criar políticas públicas que deem 
respostas a essas necessidades presentes e futuras de sua 
sociedade. Isso não é diferente no que tange a política de 
defesa e o papel das Forças Armadas.

Cabe ressaltar que diversos países já despertaram para a 
importância de estudos sobre a interface entre defesa e 
temas ambientais (DIEZ et al., 2016). Diversos países 
já incorporam temas ambientais em suas políticas de 
defesa, sejam eles do Norte (BRZOSKA, 2012; BAYER 
& STRUCK, 2019) ou do Sul (FRANCHINI & VIOLA, 
2019; JAYRAM, 2020; BUSTAMANTE, 2022). O Brasil 
já reconhece a importância desses temas, como fica 
evidente na análise dos documentos oficiais declaratórios, 
como a Política Nacional de Defesa e o Livro Branco de 
Defesa. Deve-se mencionar, ainda, a publicação feita pelo 
Ministério da Defesa em 2017, intitulada Defesa & Meio 
Ambiente – Preparo com Sustentabilidade, que, apesar 
de ter o mérito de ser o primeiro documento oficial de 
defesa que debruça especificamente sobre a questão 
ambiental, é pouco conhecida inclusive entre os atores 
responsáveis pela formulação e pela condução da política 
de defesa. Apesar disso, a grande preocupação das Forças 
Armadas brasileiras é de que questões ambientais sejam 
usadas como pretexto para ameaças tradicionais – ou seja, 
o temor de uma potência extrarregional usar a proteção 
ao meio ambiente como justificativa para desrespeitar a 
soberania brasileira. A preocupação com a preservação 
do meio ambiente em si, a proteção das riquezas 
naturais e das populações vulneráveis figuram no rol das 
preocupações, mas na prática recebem menos atenção. 
Curiosamente, em questões relacionadas ao meio 
ambiente, as Forças Armadas são mais acionadas para 
missões subsidiárias do que para responder a ameaças 
tradicionais. É o caso, por exemplo, das duas versões da 
Operação Verde Brasil, da Operação Pipa e da resposta a 
crises humanitárias – como foi recentemente o caso em 
Petrópolis, de Pernambuco e da Bahia, somente para citar 
eventos de 2022.

Consolidar uma visão brasileira

Portanto, esta pesquisa busca contribuir para o 
fortalecimento e aprofundamento de um campo 
científico de relevância inequívoca e que carece de mais 
estudos mais preocupados com uma visão brasileira para 
o tema. Assim como em outros campos do conhecimento, 
há uma estrutura de produção de conhecimento nas 
ciências sociais que concentra pesquisas em países do 
Norte. Consequentemente, muitos estudos refletem um 
viés de princípios e visões de mundo de outras sociedades, 
bem como um olhar exógeno do caso brasileiro. Por esse 
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motivo, é desejado o fomento de pesquisas que busquem 
superar essa lacuna, fazendo considerações sobre as 
especificidades do Brasil e de seus pleitos. Sem dúvida, já 
há diversas pesquisas no tema feitas por brasileiros, o que 
demonstra uma preocupação da comunidade científica. 
Todavia, ainda há espaço para novas contribuições, 
uma vez que a natureza do tema e do jogo político que 
deriva dele é muito dinâmica, demandando constante 
aprofundamento e atualização. Além disso, há poucas 
pesquisas que se debrucem especificamente sobre o papel 
da política de defesa em temas relacionados ao meio 
ambiente. Afinal, essas questões influenciam diretamente 
a inserção internacional brasileira, as restrições sistêmicas 
enfrentadas, a capacidade de desenvolvimento, bem 
como a garantia de sua soberania.

Transbordamento: incidência e formação

Além disso, o projeto tem a ambição de incidir 
politicamente, desenvolvendo reflexões e dados empíricos 
que serão úteis na formulação e na condução de políticas 
públicas, o que é especialmente importante diante de 
campanhas de desinformação e negacionismos que 
podem levar os tomadores de decisão a trilhar caminhos 
pouco desejáveis. Pesquisas que sirvam de insumos para 
a formulação de políticas públicas tornam-se ainda mais 
necessárias diante de contextos no âmbito doméstico e 
no internacional em que há disputa entre o que científico 
e versões folclóricas que atendem interesses de grupos 
específicos. Diante do crescimento de negacionismos, 
fica evidente a demanda por diálogos entre a comunidade 
científica, as elites políticas e a sociedade em geral.

Portanto, este projeto também é relevante do ponto 
de vista social, uma vez que dará mais transparência e 
insumos para se pensar a política de defesa e sua interface 
com a políticas ambientais e com a inserção internacional. 
O Ministério da Defesa frequentemente figura entre 
os três maiores orçamentos da Esplanada – após saúde 

e educação. Ainda assim, é uma área pouco estudada, 
se compararmos com outros campos científicos das 
humanidades. Induzir o crescimento sobre estudos 
de Defesa revela-se um objetivo estratégico, uma vez 
que se faz necessário aproximar diversos atores da 
sociedade desses temas, de modo a dar mais participação, 
pluralidade e transparência para esse campo político. 
Fatores que são essenciais em qualquer país que se propõe 
democrático, para fomentar a eficiência e a accountability.

Nesse sentido, esta pesquisa também deve ser atenta à 
responsabilidade social de não reproduzir as assimetrias 
internas que marginalizam atores do processo de 
formulação das políticas públicas. O foco dessa pesquisa 
é na fronteira entre dois temas: defesa e meio ambiente. 
É sabido que ambos os campos políticos têm déficits de 
participação no Brasil, que se agravam com uma nova 
onda de populismos de extrema-direita (MENDONÇA, 
RESENDE, 2021). Enquanto as Forças Armadas e 
o Ministério da Defesa são os principais atores na 
formulação e na condução da política de defesa, bem 
como o agronegócio é relevante para questões ambientais 
(ver mapa 2), as comunidades locais, indígenas, pequenos 
agricultores têm suas vozes frequentemente silenciadas 
ao se elaborar políticas ambientais. Essa situação não é 
recente, mas pode ser identificada desde, ao menos, o 
período de redemocratização (VIOLA, 1986 e 1992). 
Chama atenção que há estudos que apontam que há 
correlação entre a existência de regimes democráticos 
e índices positivos desempenho de ambiental (SILVA 
et al., 2016). Todavia, uma vez que essa correlação não 
foi estatisticamente significativa no Brasil, levantam-se 
dúvidas sobre a efetividade da participação desses atores 
locais. É necessário que essa pesquisa ultrapasse a bolha 
científica e busque uma socialização do conhecimento, 
tanto ao longo do desenvolvimento da pesquisa quanto 
na difusão e acesso ao conhecimento produzido.

Essa constatação dialoga com o objetivo de formação do 
projeto, que prevê a oferta de disciplinas eletivas, vídeos 
didáticos e orientação de trabalhos científicos (mestrado 

Defesa, segurança e meio ambiente: atores e perspectivas do Brasil diante de desafios comuns mundiais

Rubens de Siqueira Duarte4 



e doutorado). Nesse sentido há uma motivação 
institucional por parte do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Militares (PPGCM) de contribuir para a 
expansão de um debate mais aprofundado sobre visões 
críticas para o Brasil. O referido programa é vinculado ao 
Instituto Meira Mattos (IMM), no âmbito da Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), que 
tem como principal função a capacitação profissional 
de seus discentes. O PPGCM-IMM proporciona uma 
oportunidade ímpar para esse fim, tanto para seus 
alunos civis, quanto para os oficiais militares. Por meio 
da pesquisa científica, os alunos civis desenvolvem o 
conhecimento necessário para trabalharem em órgãos 
governamentais, atuando diretamente na formulação 
de políticas públicas, bem como fomentando o debate, 
seja no meio acadêmico ou em organizações não 
governamentais, redes e movimentos. Por sua vez, os 
alunos militares também utilizam os seus conhecimentos 
para atuar em posições de comando e de assessoramento 
que desenvolvem após seus cursos na ECEME. Em 
comparação com outros programas de pós-graduação, 
as pesquisas desenvolvidas no âmbito do PPGCM, 
portanto, apresentam a vantagem de incidirem mais 
diretamente na formação de profissionais que vão se 
beneficiar do conhecimento obtido na formulação de 
políticas públicas em serviço da sociedade.

Objetivos

Conforme dito anteriormente, este projeto tem como 
objetivo científico principal investigar como a política 
de defesa do Brasil busca responder aos desafios 
relacionados a questões ambientais. Para atingir esse fim, 
outros objetivos específicos foram traçados, para guiar as 
etapas da pesquisa, conforme descritos a seguir. Por fim, 
o projeto tem outros propósitos além do científico: o de 
atuar na formação de pessoas e o de incidir politicamente, 
de modo a ultrapassar os muros das instituições de ensino 
superior e criar, também, frutos para a sociedade em 
geral. Por esse motivo, estão elencados abaixo, além dos 
objetivos científicos, os de incidência social e política.

Objetivos científicos específicos:

• Entender os desafios ambientais do Brasil e do 
mundo, a construção do regime internacional, o 
papel do Brasil nesse regime e as consequências do 
processo de securitização do campo político para o 
Brasil;

• compreender empiricamente processo de formulação 
da política de defesa em temas relacionados ao meio 
ambiente (em especial, pós-redemocratização), o que 
pressupõe o mapeamento dos atores responsáveis 
pela formulação e pela condução da política de 
defesa no Brasil, os que estão marginalizados e a 
análise de como esses grupos percebem os desafios 
impostos pela emergência climática; e

• explorar, em perspectiva comparada, como o Brasil 
se prepara para dar resposta a esses desafios, uma 

vez que as questões ambientais são globais e é 
fundamental entender como outros países estão 
interpretando o contexto e se preparando para ele.

Objetivos de fomento à comunidade 
epistêmica:

• Expandir o estudo sobre a interface entre questões 
ambientais, segurança e defesa no Brasil, que ainda é 
um tema incipiente;

• ampliar o debate sobre o lugar que a sociedade 
brasileira deseja para a formulação das políticas em 
questão;

• fomentar o conhecimento científico de um campo 
de conhecimento em desenvolvimento, para que 
se aproxime do peso político que essa área tem na 
condução do país; e

• Popularizar projetos interdisciplinares, olhando para 
como decisões no âmbito de uma política pública 
podem transbordar para outros nichos.

Objetivos de incidência política:

• Capacitar profissionais civis de alto nível que estejam 
preparados para pensar criticamente a formulação 
da política de defesa para o meio ambiente no Brasil, 
bem como possam atuar em órgãos governamentais, 
empresas privadas e outros atores da sociedade civil 
organizada;

• capacitar oficiais militares, que comporão o Quadro 
de Estado-Maior da Ativa, para pensar a política 
de defesa de modo mais plural, para que facilite o 
diálogo e o trânsito com outros atores da sociedade, 
quando estiverem em postos de comando e de 
assessoramento; e

• levantar, sistematizar e analisar dados, de modo que 
sirvam de subsídios para todos os atores da sociedade 
brasileira tenham maior clareza sobre as agendas, os 
atores e os processos de formulação da política de 
defesa em temas ambientais, de modo a tornar essa 
área mais participativa.

Metodologia de pesquisa

Conforme anunciado anteriormente, o projeto subdivide-
se em três etapas principais, que foram pensadas de modo 
a organizar e guiar o trabalho de pesquisa. Portanto, essas 
seções devem ser entendidas conforme apresentadas na 
introdução: como partes de um processo que permita 
atingir os resultados almejados. Se a separação em etapas 
fosse tratada como uma barreira intransponível, elas 
ensejariam três pesquisas independentes e paralelas. 
Não é o que se pretende neste projeto. Na verdade, 
essa organização deve ser entendida apenas como a 
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necessidade de um plano para tornar exequível a ambição 
deste trabalho, bem como para racionalizar os esforços e 
os recursos – financeiros, mas principalmente de tempo 

– que estão à disposição do pesquisador. Portanto, cada 
uma dessas etapas cumpre uma função dentro da mesma 
pesquisa e, consequentemente, devem ser pensadas de 
modo articulado e entendidas como complementares. 
Por outro lado, apesar da relação dessas etapas, cada uma 
delas tem um objetivo específico, o que enseja desenhos 
de pesquisa e ferramentas metodológicas apropriadas 
para cada momento.

Etapa 1 – O Brasil e os desafios comuns ao 
mundo

Nas ciências sociais, dificilmente encontram-se 
consensos na literatura. Apesar disso, a ideia de que 
contextos importam está bastante consolidada no campo 
científico. A fim de compreender a conjuntura atual 
da interface entre meio ambiente e políticas de defesa, 
deve-se investigar o surgimento do campo político 
que discute agenda ambiental no mundo, bem como a 
trajetória da formação e consolidação do seu regime – ou 
subregimes, dependendo da perspectiva adotada. O jogo 
político que existe contemporaneamente – bem como 
as motivações, normas, regras, instituições, alianças e 
atritos que são inerentes a essa dinâmica – reflete, pelo 
menos em parte, um materialismo histórico cristalizado 

no sistema internacional. Trata-se de uma trajetória em 
que o Brasil foi bastante ativo (ver mapa 3), adotando 
um posicionamento influenciado por fatores materiais 
e ideacionais próprios, que refletem um entendimento 
construído do que seriam seus interesses nacionais 
em um mundo anárquico e assimétrico em constante 
modificação. O posicionamento brasileiro no regime 
sempre foi coerente ao longo de sua trajetória, ainda que 
tenha passado por ajustes diante dessas mudanças na 
geometria de poder internacional e internas (BARROS-
PLATIAU, 2006).

A literatura sobre a construção e o estabelecimento da 
agenda ambiental é vasta (RIBEIRO, 2001, GEMENNE, 
2021). O mesmo pode-se afirmar sobre estudos sobre a 
interface de questões ambientais com defesa e segurança 
(TROMBETTA, 2008; BRIGGS,2012; DIEZ et al., 
2016). Em um terceiro desdobramento dessa literatura, 
a que tem como foco a posição brasileira, também é 
bastante rica (LAGO, 2013; FRANCHINI & VIOLA, 
2019; ABDENUR, 2021), especialmente levando em 
consideração que o Brasil foi tradicionalmente um país 
ativo no regime. Todavia, deve-se ressaltar a existência 
de uma estrutura internacional de produção de 
conhecimento que é concentrada em países do Norte. 
Conscientemente ou não, essa assimetria alimenta vieses 
no trabalho científico, trazendo princípios e visões de 
mundo próprias desses locais, que não necessariamente 
coincidem com a brasileira. Conhecimento é necessário 
para a formulação de políticas públicas e para fomentar 

*O grau de compromisso dos Estados com tratados internacionais sobre mudanças climáticas foi calculado de acordo
com a assinatura e/ou rati�cação, com ou sem reservas, dos 20 principais acordos internacionais sobre o clima. Caso
o país tenha rati�cado o documento, recebe 5 pontos no índice. Caso tenha rati�cado, mas emitido pelo menos uma
reserva, recebe 3 pontos. Caso tenha somente assinado e ainda não o tenha rati�cado, 1 ponto. Foram considerados
os seguintes acordos: Convenção de Ramsar, 1971; CITES, 1973; ENMOD, 1977; CMS, 1979; Convenção de Viena, 1985;
Protocolo de Montreal, 1987; Convenção sobre Diversidade Biológica, 1992; UNFCCC, 1992; UNCCD,1994; Protocolo de
Kyoto, 1997; Protocolo de Cartagena, 2000; Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, 2001; Acordo de Paris,
2005; Protocolo de Nagoya, 2010.

Índice de compromisso 
internacional em
Mudanças Climáticas*

Sem dados
disponíveis

Maiores compromissos
asssumidos no cenário
internacional

7064585135

Fonte:  FAO,2020; Informea, 2020; UN Treaties, 2020 

MAPA 3: GRAU DE COMPROMISSO NO REGIME GLOBAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
Índice de compromisso* por país em 20 convenções, tratados e acordos entre 1971 e 2010
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a conscientização de atores da sociedade sobre o tema. 
Além disso, não se pode perder de vista que conhecimento 
também é uma capacidade nacional e, portanto, é 
uma fonte de poder. Deixar de fomentar pesquisas 
por entender que já há uma literatura internacional 
relativamente consolidada seria um erro que coloca 
em risco a autonomia intelectual do Brasil, bem como 
a capacidade de criação de uma dimensão pública para 
formulação de políticas. No longo prazo, esse erro 
comprometeria a capacidade do país agir conforme seus 
próprios interesses, ficando refém de visões de mundo 
exógenas.

Por sua vez, a literatura científica brasileira sobre a 
inserção do Brasil no regime internacional é de qualidade, 
bem como cresce quantitativamente, acompanhando 
o espaço que temas ambientais ocupam na política 
e no cotidiano das pessoas, em um movimento que 
é exponencial tanto no âmbito doméstico, como no 
internacional. Exatamente por ser um tema em franca 
expansão, pesquisas nessa área devem ser encorajadas, 
de modo a cumprir a necessidade de estar na vanguarda 
de um tema que se revela ainda mais promissor. Além 
disso, ainda há espaço para contribuições científicas que 
olhem para a interface entre defesa, segurança e questões 
ambientais, pois ainda é um nicho pouco explorado 
pela comunidade científica no Brasil, o que talvez seja 
em parte um reflexo do momento atual dos estudos de 
Defesa, que ainda estão passando por um processo de 
desenvolvimento e consolidação (FUCCILLE, 2007; 
LIMA, 2010; DUARTE, 2022).

Diante do entendimento apresentado, entende-se 
como necessário, para a primeira etapa do projeto, uma 
extensa revisão bibliográfica, fazendo uma leitura crítica 
dessas fontes. Nesse esforço crítico, é reconhecida a 
relevância da interdisciplinaridade, a fim de trazer 
contribuições de outros campos científicos, para dar 
conta da complexidade que o tema apresenta no contexto 
doméstico brasileiro, bem como relativa à inserção 
internacional em um ambiente que é caracterizado por ser 
anárquico e hierárquico. Esse exercício deve considerar, 
também, o vasto leque de atores que agem no sistema 
internacional e suas assimetrias, tendo em vista que a 
pluralidade de atores também pressupõe uma diversidade 
proporcional de identidades, capacidades e motivações. 
Com isso, pretende-se afastar visões simplistas ou 
conspiratórias que folclorizam e deslegitimam bandeiras 
e posicionamentos.

Para dar conta dos objetivos específicos dessa etapa – 
relembre-se: analisar a trajetória da formação do regime 
internacional e do papel dos atores brasileiros – entende-
se que metodologias específicas para a análise histórica 
são necessárias. Como fontes, além da já citada literatura 
científica, deve-se buscar documentos, relatórios e 
discursos sobre o tema. Atualmente, há uma quantidade 
significativa de atores – sejam Estados, partidos políticos, 
organizações não governamentais, think tanks e setor 
privado – e de organismos internacionais – como as 
pertencentes do sistema Organização das Nações 
Unidas (ONU), a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco 
Mundial – que disponibilizam esses documentos, que 
são facilmente acessíveis pela internet. Além disso, o 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e 
o repositório de documentos no site da ONU dão acesso 
a documentos mais antigos. Diante disso, o rastreamento 
de processo parece uma ferramenta adequada para 
sistematizar o material levantado e buscar inferências 
causais entre o contexto histórico, a ação dos atores e seus 
impactos (CHECKEL, 2006; WALDNER, 2015).

Etapa 2 – Atores, agendas e a formulação da 
política no Brasil

Ao explorar o contexto, objeto de pesquisa da primeira 
etapa, torna-se propício um esforço de monitoramento 
empírico sobre o processo de formulação da política 
de defesa do Brasil, com foco nos pontos de contato 
com as questões ambientais, com foco no período 
pós-redemocratização. Para isso, esta etapa reserva o 
espaço para pesquisa sobre os atores que participam da 
formulação e da implementação das políticas brasileiras, 
os canais pelos quais eles incidem e buscam influenciar o 
processo decisório e suas perspectivas. Essa análise deve 
ter em mente que o processo de formulação da política 
de defesa é concentrado e insular (DUARTE, 2022). 
Portanto, a assimetria de poder entre os atores deve ser 
considerada, pois inevitavelmente reflete no resultado 
desse jogo, que é a política pública em si. Portanto, este 
projeto analisa os atores que participam do processo, sem 
deixar de incorporar os que, por diversas razões, estão 
à margem dele. Essa decisão metodológica reflete um 
princípio republicano, bem como o entendimento que 
o impacto causado pelos desafios ambientais é, muitas 
vezes, inversamente proporcional ao poder que esses 
atores têm. Por esse motivo, que se pese o insulamento 
do processo decisório, que privilegia atores estatais e 
grandes produtores do setor privado, a análise deve ser 
feita sem prejuízo de um olhar sobre o pequeno produtor, 
sociedade civil organizada, setor acadêmico e populações 
locais. Para esse fim, a literatura científica sobre política 
de defesa e sobre a agenda ambiental será a principal 
fonte utilizada.

Uma vez que o trabalho de mapeamento dos atores, 
bem como do papel que desempenham no processo de 
formulação da política foi feito com base nos trabalhos 
acadêmicos existentes, deve-se analisar suas perspectivas 
de modo a dar voz diretamente a essas instituições, 
grupos e indivíduos. Para tal, cabe a análise de relatórios 
publicados por eles, bem como de discursos de lideranças. 
Há uma quantidade significativa dessas fontes em meios 
de comunicação próprios, seja em sítios da internet ou em 
suas redes sociais. Também há uma série de entrevistas e 
de eventos gravados pela grande imprensa, por grupos de 
pesquisa em instituições de ensino superior e think tanks 
que estão disponíveis online.

De modo complementar, também se faz necessário 
realizar entrevistas, que possam dar mais riqueza às 
informações já coletadas, bem como trazer importantes 
nuances que eventualmente possam ter ficado menos 
evidentes nas outras fontes. Durante a entrevista, deve-
se permitir que a pessoa entrevistada tenha liberdade 
para ressaltar as informações que julga mais importantes 

– pois essas escolhas também fazem parte da análise 
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– sem que faça tantas digressões a ponto de perder o foco 
pretendido para a pesquisa. Por isso, as entrevistas serão 
semiestruturadas (KVALE, 1994). De modo preliminar, 
julga-se pertinente entrevistas com Ministros de Estado 
(do Ministério da Defesa, Ministério das Relações 
Exteriores e do Ministério ou Secretaria do Meio 
Ambiente), membros das Forças Armadas (tanto os da 
Reserva quanto os que compõe o Quadro de Estado-
Maior da Ativa), diplomatas, pesquisadores, ativistas 
e representantes de populações locais. Evidentemente, 
estudos dessa natureza requerem que o pesquisador vá 
ao campo. De posse desse material, entende-se que o 
método mais apropriado para os objetivos pretendidos é 
a Análise Crítica do Discurso, de modo a entender não 
apenas o que foi dito expressamente, mas também as 
mensagens que ficam entre as linhas (JACKSON, 2016).

Também de modo complementar, esta etapa da pesquisa 
também prevê o uso de questionários do tipo survey 
(GUIDEON, 2012). Os questionários, ao contrário das 
entrevistas, não buscam identificar a opinião de uma 
pessoa considerada influente no processo decisório 
ou representativa de um ator. O uso dessa ferramenta 
metodológica auxilia o pesquisador a entender qual 
é a perspectiva média das pessoas que compõem 
instituições ou grupos relevantes para o estudo. Com 
isso, importantes questões podem ser respondidas, 
como por exemplo: o nível de conscientização 
ambiental; a interface desses temas com agendas de 
defesa e segurança; e a importância conferida a esses 
temas diante de outros temas de cunho econômico e 
social. Esse survey será implementado em conjunto 
com a equipe do Observatório Interdisciplinar das 
Mudanças Climáticas, que, por sua vez, investigará 
outras instituições. Com isso, será possível juntar 
esforços, de modo a ter resultados mais expressivos e 
reveladores.

Etapa 3 – O Brasil em perspectiva comparada

Os dilemas de segurança e de defesa causados ou 
aprofundados por questões ambientais impactam os 
países e as sociedades de modo assimétrico, devido a 
vários fatores como vulnerabilidades sociais, capacidades 
materiais e aspectos geográficos. Apesar dessas 
especificidades, esses desafios são mundiais e, portanto, 
cada ator vai buscar soluções diante das suas necessidades 

– sejam elas locais, nacionais, regionais ou internacionais 
– e da perspectiva que tem diante dos desafios. Portanto, 
pesquisas em perspectiva comparada buscam, afastar a 
ideia de que um país está sozinho no mundo. Sem perder 
o foco do Brasil, que é o interesse principal deste projeto, 
o projeto propõe o estudo de outros casos, de modo a 
identificar outras perspectivas sobre o assunto, soluções 
e dinâmicas. Ao reconhecer que o Brasil não é um caso 
exclusivo, a comparação com outros casos pode trazer 
ideias, antecipar obstáculos, identificar problemas que 
estavam desapercebidos ou até mesmo buscar exemplos. 
Esses resultados são especialmente bem-vindos para dar 
mais insumos para a formulação de políticas públicas 
brasileiras, ainda que se deva ter em mente que, assim 
como outras ferramentas metodológicas, o estudo de 
casos tem limitações (STEINER, 2011).

Por sua vez, esta etapa também é subdividida. Em um 
primeiro momento, cabe uma análise sobre os países 
no Norte, para entender como os Estados que têm 
mais capacidade material estão se preparando para 
enfrentar os dilemas de defesa e de segurança derivados 
de questões ambientais. De modo preliminar, elege-se 
como estudos de caso os Estados Unidos, o Reino Unido, 
a França, a Alemanha e o Japão, pois garantem razoável 
representação geográfica e são todos membros da OCDE. 
Em seguida, o mesmo exercício deve ser desenvolvido 
com base nos países do Sul. Novamente buscando 
representatividade geográfica e o pertencimento a grupos 
político, elege-se de modo preliminar, além do Brasil, a 
Índia, a China e a África do Sul, por fazerem parte dos 
BRICS. Embora existam questões sobre a continuidade 
do pertencimento chinês ao que aqui se chama Sul, 
dado seu peso internacional, crescimento (econômico e 
demográfico) e poder militar, uma pesquisa que busca 
entender o jogo político internacional e o impacto para 
o Brasil não pode deixar de incluir a China. Por fim, cabe 
contrastar os resultados das duas etapas anteriores.

Essa análise comparativa deve usar como fonte os 
relatórios e outros documentos oficiais publicados por 
esses países, os orçamentos nacionais e sua alocação, 
bases de dados nacionais e internacionais, discursos 
de lideranças (em especial chefes de Estado, chefes de 
governo e ministros), bem como pesquisas independentes 
feitas por acadêmicos ou por organizações não 
governamentais. Por meio dessas fontes, é esperado que 
entendamos como esses diferentes países estão pensando 
as políticas de defesa para se prepararem para os desafios 
ambientais. Em paralelo a esse esforço, esta etapa deve 
cumprir, também, uma busca para entender como se dá 
a participação social dos processos de formulação dessas 
políticas públicas em diferentes Estados. Se o processo 
de securitização do clima é baseado na ameaça que 
indivíduos e sociedades estão enfrentando, pressupõe-
se que devam participar, em algum nível, do processo de 
deliberação pública, especialmente considerando o fato 
que os países do Norte que promovem a securitização 
do clima e esses princípios de boa governança na 
administração pública.

Cartografia temática

Apesar de não fazer parte das três etapas que estruturam 
esse projeto, a cartografia temática merece um 
destaque nesta seção metodológica. Trata-se do uso 
de técnicas de semiologia gráfica, para desenvolver 
imagens que contribuam em diversas etapas da 
pesquisa e, por esse motivo, serão aplicadas de modo 
transversal nas três etapas indicadas anteriormente. A 
função mais perceptível da cartografia temática é na 
sua comunicação com o leitor, pois o uso de imagens 
torna a mensagem apresentada mais clara, dinâmica, 
moderna e acessível. Sem dúvida, são aspectos 
desejáveis para quem deseja estabelecer um diálogo e 
ser compreendido não apenas por outros acadêmicos, 
mas por um leque maior de públicos-alvo (LIMA et 
al. 2017). Ao incorporar imagens na comunicação, 
aproveita-se a memória eidética as pessoas, para enraizar 
o conhecimento que lhes é transmitido. Além disso, em 
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tempos de redes sociais, as imagens também são meios 
de se adaptar a uma sociedade imediatista, que precisa 
ser seduzida em um período cada vez mais curto, para 
que entenda a importância de se aprofundar naquele 
tema. Isso é especialmente relevante no que tange 
o tema desta pesquisa, pois as questões ambientais, 
principalmente as mudanças climáticas, não são 
facilmente percebidas pelos indivíduos, uma vez que 
o tempo da natureza é diferente do da vida humana 
(GUIDDENS, 2009). Portanto, faz-se necessário 
identificar meios de comunicação mais efetivos para 
transmitir conhecimentos científicos e conscientizar a 
população. Segundo Nicholson-Cole “Visualizações 
significativas que retratam o futuro das mudanças 
climáticas podem ajudar a preencher a lacuna entre o 
que pode parecer um conceito abstrato e a experiência 
cotidiana, tornando mais clara sua relevância local e 
individual” (2005, p.1).

Além dessa função comunicativa, a cartografia temática 
contribui para o trabalho de pesquisa e de análise. Ao 
elaborar mapas, gráficos, matrizes e tabelas, torna-se 
possível testar hipóteses, questionar métodos adotados, 
bem como ter ideias inéditas. Trata-se de fenômenos que 
somente se tornam evidentes após a representação gráfica, 
como, por exemplo, influência de aspectos geográficos 
em determinado fenômeno social, concentração 
de fenômenos em um espaço ou período, “espaços 
vazios”, assimetrias, trajetórias, etc. Essas técnicas 
foram utilizadas em outros trabalhos e publicações do 
proponente, o que rendeu, além do Atlas da Política 
Externa Brasileira e do Atlas da Política de Defesa do 
Brasil, uma mapoteca no site do LABMUNDO (www.
labmundo.org) com mais de 4 mil imagens disponíveis 
para download gratuito. Nesse sentido, não há dúvida da 
pertinência dessa ferramenta em todas etapas do projeto, 
em especial na segunda. Os questionário previstos 
também serão analisados por meio da construção de 
imagens – mapas, gráficos, matrizes e infográficos – que 
facilitem a visualização do fenômeno, teste de hipóteses, 
bem como a comunicação mais dinâmica e moderna 
com a sociedade em geral. 

Resultados esperados

Conforme anunciado na introdução e em outros 
momentos do texto, este projeto é de natureza 
científica, mas também busca atravessar os muros da 
academia e busca frutos de diferentes naturezas. Para 
fins de organização, pode-se separar os resultados em 
quatro dimensões: institucional, científica, formação 
e incidência social e política. Todavia, essa separação, 
ressalte-se, é artificial, uma vez que existe um claro efeito 
de transbordamento entre as dimensões.

Institucional

• Contribuir para a expansão e consolidação de 
estudos de Defesa no Brasil, em especial para um 
tema que não recebe atenção devida, que é sua 
interface com assuntos ambientais;

• fortalecimento de pesquisas científicas que ressaltem 
a relevância da temática ambiental dentro de uma 
instituição responsável pela capacitação de oficiais 
militares; e

• fomentar parcerias com outras instituições de ensino 
e com organizações da sociedade civil, de modo a dar 
maior pluralidade ao diálogo.

Científico

• Publicar os resultados de pesquisa em ao menos 
quatro publicações, sejam capítulos de livros ou 
artigos em revistas científicas de alto impacto, sejam 
nacionais classificadas no estrato superior QUALIS 
ou internacionais;

• dar continuidade à produção de imagens e à 
difusão nos sítios da internet das instituições que o 
pesquisador é vinculado; 

• mapeamento dos mais distintos atores 
(governamentais e não-estatais) da política de defesa 
para o meio ambiente e suas perspectivas sobre o tema;

• apresentação de trabalhos em eventos nacionais, 
como encontros nacionais da Associação Brasileira 
de Estudos de Defesa (ABED); Associação Brasileira 
de Relações Internacionais (ABRI); Associação 
Brasileira de Ciência Política (ABCP); e Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 
Sociais (ANPOCS); e

• apresentação de trabalhos em eventos internacionais, 
como na International Studies Association (ISA), na 
International Political Science Association (IPSA), 
na Latin American Studies Association (LASA) e 
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política 
(ALACIP);

• realizar eventos (palestras, workshops ou 
conferências) sobre o tema, sendo que ao menos 
um deles com a participação de acadêmicos 
internacionais.

Formação

• Orientação de trabalhos discentes (sejam dissertações 
de mestrado ou teses de doutorado) sobre a interface 
entre defesa e meio ambiente;

• continuar o desenvolvimento de material pedagógico 
(cartilhas, mapas, infográficos e gráficos), por meio 
da semiologia gráfica, de modo a atingirem um 
público-alvo mais abrangente, com uma linguagem 
moderna e dinâmica; e

• continuação da oferta de disciplina eletiva sobre 
“Defesa, Segurança e Meio Ambiente” no Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola 
de Comando e Estado-Maior do Exército;
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Incidência social e política

• Fomentar o engajamento institucional de um 
programa de pós-graduação inserido no âmbito de 
uma instituição militar;

• redução do insulamento das Forças Armadas na 
formulação e condução da política de defesa;

• dar visibilidade a um tema que está pouco pesquisado, 
de modo a fomentar a construção de uma dimensão 
pública;

• questionar sobre a pertinência de inserir disciplinas 
sobre a questão ambiental em outros níveis da 
formação do oficial do Exército Brasileiro;

• desenvolver conhecimentos que possam ser usados 
por tomadores de decisão;

• dar voz a atores que estejam marginalizados do 
processo decisório; e

• produção de vídeos de curta duração, que serão 
disponibilizados gratuitamente por meio de 
redes sociais, de modo a difundir amplamente os 
resultados deste projeto.

Atividades de pesquisa desenvolvidas

O projeto apresentado é, sem dúvida, muito ambicioso. 
Entretanto, a trajetória do pesquisador proponente 
demonstra que tem experiência, ferramentas e redes 
para tornar essa tarefa exequível. A formação do 
proponente sempre foi apoiada por instituições de 
fomento à pesquisa, por meio de bolsa de mestrado, 
de doutorado pleno no exterior e de pós-doutorado. 
De início, cabe chamar atenção para a produção 
bibliográfica do proponente. Apesar da pouca idade, 
são oito publicações em periódicos nacionais e 
internacionais, incluindo revistas brasileiras que são 
destaque na área (como a DADOS: Revista de Ciências 
Sociais, a Revista Brasileira de Política Internacional 
e a Brazilian Political Science Review) e revistas de 
alto fator de impacto (como a Chinese Journal Of 
International Politics, de Oxford, que tem fator 3,649 
segundo JCR). Quando se trata de livros completos, o 
proponente é coautor de obras que são referências no 
campo científico, frequentemente usadas em sala de 
aula e em eventos fora da academia. Trata-se do Atlas 
da Política Brasileira de Defesa e do Atlas da Política 
Externa Brasileira, este publicado em inglês e espanhol, 
além do português. Além disso, o proponente é o 
autor de um livro publicado em editora estrangeira, a 
Lexington Books, o que dá alcance internacional a suas 
pesquisas. A publicação de capítulos de livros também é 
relevante, com sete contribuições, sendo que duas delas 
publicadas em livros da Routledge. Cabe ressaltar que, 
a despeito da diversidade inescapável dos objetos que 
se pesquisa na área, a produção do proponente sempre 
teve como foco a política internacional e sua interface 
com a formulação das políticas públicas brasileiras, 
demonstrando consistência em sua trajetória de 

pensamento. Também deve-se ressaltar que esse 
trabalho rende ao pesquisador uma quantidade superior 
de citações, ao comparar com outros pesquisadores 
na mesma fase da carreira, inclusive alguns já 
contemplados pela bolsa de produtividade (índice H = 
7 | índice i10 = 5).

Além das publicações, o proponente também se 
demonstra bastante ativo em outros aspectos de sua vida 
acadêmica. Em menos de 4 anos vinculado ao Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Militares, somam-se 
12 orientações (incluindo mestrado e doutorado). Das 
cinco concluídas, duas delas receberam premiações 
(Filipe Machado Carolino que recebeu melhor trabalho 
da ECEME de 2021 e André Luiz Nery de Sá que recebeu 
segundo lugar no concurso do Ministério da Defesa de 
melhor pesquisa de 2020), evidenciando o caráter precoce 
de orientação. O proponente também é parecerista de 
diversas revistas nacionais e internacionais: International 
Studies Review, Critical Policy Studies, DADOS, Revista 
Brasileira de Política Internacional, Carta Internacional, 
Brazilian Political Science Review, entre outros. Com o 
advento das tecnologias, o proponente também buscou 
modernizar seu meio de comunicação, para potencializar 
seu alcance e sua incidência social e política. Com isso, 
em outubro de 2021, criou redes sociais que somam, 
atualmente, mais de 10 mil seguidores, usadas para 
difundir resultados de seus trabalhos, além de fomentar 
o gosto pela pesquisa.

A experiência do proponente também é substantiva 
quando se trata de coordenação projetos de pesquisa e 
participação de projetos com importantes pesquisadores 
e instituições relevantes no tema. Desde seu ingresso 
no mestrado do Instituto de Estudos Sociais e Políticos 
(IESP-UERJ), em 2011, o proponente ingressou no 
Laboratório de Análise Política Mundial (LABMUNDO 

– labmundo.org), grupo de pesquisa coordenado 
pelo Dr. Carlos R. S. Milani. No grupo, participou 
do projeto que resultou no Atlas da Política Externa 
Brasileira, que abriu espaço para ser o coordenador 
executivo do projeto do Atlas da Política Brasileira de 
Defesa, ambos projetos com fomento de instituições 
de pesquisa nacionais. No início de 2018, o trabalho 
desempenhado no LABMUNDO rendeu o convite para 
liderar grupo ao lado de Carlos Milani, coordenando as 
atividades de pesquisa de mais de 30 integrantes, sendo 
que 12 desses pesquisadores doutores. Essa função que 
o proponente desempenha desde então não o impediu 
de participar em outros projetos de pesquisa em parceria 
com diversas instituições. Diante da reformulação 
do conhecido Observatório Político Sul-Americano 
(OPSA), coordenado pela Dra Maria Regina Soares de 
Lima, o proponente foi convidado a ser colaborador do 
grupo. Também se ressalte que a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ) contemplou 
em 2019 uma proposta no âmbito do edital Apoio ao 
Pesquisador Recém Contratado, o que demonstra o 
reconhecimento da alta qualidade da MENDONÇA, 
Daniel de; RESENDE, Érica (2021). “A especificidade 
do Populismo de Esquerda” in História, v. 40, pp. 1-18. 
pesquisa desenvolvida. Além disso, o proponente 
evidencia cooperação com instituições no exterior, 
participando de projetos com instituições como Sciences 
Po (Paris), University College Dublin e ARENA Senter 
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for europaforskning da Universitetet i Oslo. Por fim, o 
proponente foi convidado a participar do Observatório 
Interdisciplinar das Mudanças Climáticas (OIMC), 
organizado no âmbito da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro.

Conforme argumentado anteriormente, o tema 
ambiental é inerentemente transversal. Ainda que a 
proposta faça um recorte sobre a política de defesa, há 
uma demanda clara de aspectos interdisciplinares, a 
fim de atingir os objetivos desta pesquisa. Ao mesmo 
tempo que questões ambientais devem ser analisadas 
pelas ciências sociais, algumas respostas somente serão 
encontradas em outros campos de conhecimento. 
Afinal, questões ambientais também são profundamente 
técnicas. Essa necessidade será superada com a inserção 
que o proponente tem no Observatório Interdisciplinar 
das Mudanças Climáticas (OIMC – obsinterclima.
eco.br), recentemente criado no âmbito da UERJ, do 
qual é pesquisador associado desde sua criação. O 
OIMC surgiu com o objetivo de ocupar uma lacuna 
institucional de conceber e desenvolver atividades de 
pesquisa, formação e incidência social e política no 
campo das mudanças climáticas com uma abordagem 
interdisciplinar. Com isso, seus pesquisadores têm 
formação em diversas áreas do conhecimento (como 
Ciência Política e Relações Internacionais, Saúde 
Coletiva, Sociologia, Direitos Humanos, Oceanografia 
e Educação) facilitando a troca de saberes necessária 
para o conhecimento da área.

Orçamento e Justificativa

Meses 1 a 5

• Aquisição de computador com placa de vídeo 
e processador capazes de suportar softwares de análise 
de dados (como o NVIVO), de georreferenciamento 
(como o ArcGIS), de edição imagem (como o Illustrator 
e Indesign) e de vídeo (como Premiere e After Effects).

• Aquisição de material de captura de imagem 
e de som, para fazer entrevistas e vídeos, bem como de 
acessórios (microfone, câmera full HD, lentes, tripé, 
gravador e mochila).

• Aquisição de equipamento de armazenamento 
de dados (chips de memória para câmera e para gravador 
e HD externo).

Meses 6 a 12

• Aquisição de livros, assinatura de periódicos 
científicos e de base de dados.

• Aquisição de material de papelaria e de 
almoxarifado, para organização e uso diário.

• Viagens e diárias nacionais para eventos, 
palestras, reunião entre instituições de ensino parceiras e 
apresentação de trabalho.

Meses 13 a 17

• Aquisição de material de papelaria e de 
almoxarifado, para organização e uso diário.

• Viagens e diárias internacionais para eventos, 
palestras, reunião entre instituições de ensino parceiras e 
apresentação de trabalho.

• Contratação de pessoa física e jurídica para 
gravação de entrevistas e outros vídeos-aula de curta 
duração.

• Contratação de pessoa física e jurídica para 
elaboração de imagens por meio da cartografia temática 
(mapas, gráficos, matrizes, linhas do tempo, etc.).

Meses 18 a 24

• Oferta de eletiva sobre a formulação da política 
de defesa no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército.

• Aquisição de material de papelaria e de 
almoxarifado, para organização e uso diário.

• Viagens e diárias internacionais para eventos, 
palestras, reunião entre instituições de ensino parceiras e 
apresentação de trabalho.

• Contratação de pessoa física e jurídica para 
gravação de entrevistas e outros vídeos-aula de curta 
duração.

• Contratação de pessoa física e jurídica para 
elaboração de imagens por meio da cartografia temática 
(mapas, gráficos, matrizes, linhas do tempo, etc.).

• Contratação de pessoa física e jurídica para 
tradução e revisão de textos.

• Contratação de pessoa física e jurídica para 
serviço de design a ser utilizado na produção de banners 
para eventos, postagens em redes sociais e outros serviços 
publicitários.

Meses 25 a 30

• Viagens e diárias nacionais para eventos, 
palestras, reunião entre instituições de ensino parceiras e 
apresentação de trabalho.

• Contratação de pessoa física e jurídica para 
gravação de entrevistas e outros vídeos-aula de curta 
duração.

• Contratação de pessoa física e jurídica 
para elaboração de imagens por meio da cartografia 
temática (mapas, gráficos, matrizes, linhas do tempo, 
etc.).
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• Contratação de pessoa física e jurídica para 
renovação do site do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Militares.

• Contratação de pessoa física e jurídica para 
edição de vídeos.

• Contratação de pessoa física e jurídica para 
revisão e tradução de artigos para o inglês e/ou espanhol.

Meses 31 a 36

• Viagens e diárias nacionais para eventos, 
palestras, reunião entre instituições de ensino parceiras e 
apresentação de trabalho.

• Contratação de pessoa física e jurídica para 
gravação de entrevistas e outros vídeos-aula de curta 
duração.

• Contratação de pessoa física e jurídica para 
elaboração de imagens por meio da cartografia temática 
(mapas, gráficos, matrizes, linhas do tempo, etc.).

• Contratação de pessoa física e jurídica para 
edição de vídeos.

• Contratação de pessoa física e jurídica para 
serviço de design a ser utilizado na produção de banners 
para eventos, postagens em redes sociais e outros serviços 
publicitários.

• Contratação de pessoa física e jurídica para 
revisão e tradução de artigos para o inglês e/ou espanhol.
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