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RESUMO

Por outro lado, a crescente inquietação e insatisfação produzida pela ruptura com o paradigma da Modernidade; a insuficiência dos quadros 
teóricos para lidarem com as rápidas e profundas  alterações das estrutura sociais; o questionamento de valores herdados; a crise do Estado-
nação; os riscos da violência urbana; os surpreendentes avanços tecnológicos; a construção de novas identidades culturais, tudo  acelerado e 
agravado pelo fenômeno da globalização, faz com que os Direitos Humanos sofram  o impacto de tais transformações  criando-se 
constantemente novos desafios. O impacto dessas rápidas transformações sugere também a potencialização das possibilidades de 
descumprimento e quebra do arcabouço jurídico que sustenta tais direitos. Uma das questões levantadas por esse trabalho tem o foco voltado 
para perceber se o uso de tecnologias inovadoras nos campos de batalha caminha pari passu com a exacerbação da violação desses direitos, ou 
seja, se mais tecnologia pressuporia mais violações. Nesse sentido, com um olhar para a história, procuraremos mostrar como a introdução de 
novos artefatos de guerra pressupôs, persistentemente, ao longo de alguns períodos historicamente datados, a mudança nos conflitos armados, 
afetando diretamente os princípios da ética na guerra. Hodiernamente a utilização de veículos não tripulados (Drones ou VANTs -Veículos Aéreos 
não Tripulados ) como armas de ataque criou um novo paradigma que perpassa questões sobre a guerra, que devem, e que estão sendo 
discutidos, em grande parte, no campo da Ética do conflito e do Direito internacional. Se continuarmos a observar historicamente o tema pode-se 
perceber que as violações ao que entendemos hoje por Direitos Humanos têm um caráter continuado na história. É necessário aqui fugir do 
anacronismo que pode se instalar, pois a ideia de Direitos Humanos surgiu, de forma efetiva, apenas com a Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão de 1789, mesmo que antes os espanhóis com seus fueros, as cartas inglesas e a Declaração Americana já haviam pensado na proteção 
do Homem. Entretanto, somente depois da Segunda Guerra Mundial tal olhar adquire sentido urgente para a sociedade, principalmente a 
ocidental e com um caráter mais globalizante. A realidade mundial hoje se sustenta e se estrutura cada vez mais no virtual e no cibernético e nos 
vertiginosos avanços tecnológicos. No entanto podemos afirmar que novas tecnologias trazem consigo a certeza de maiores ou mesmo de novas 
categorias de violações aos homens? O século XX, tempo de grandes inovações técnicas expôs a mais absoluta barbárie. Assim, já no século XXI, 
uma indagação que se apresenta é se a utilização de armas tecnologicamente de ponta, que despontam como preponderantes nos campos de 
batalha, como é o caso dos Drones, são responsáveis por revelar, nas já combalidas agendas de proteção dos Direitos Humanos, suas debilidades 
e inefetividades como promovedoras de proteção. Nesse sentido, como objetivo do trabalho pretende-se iluminar a indagação se o 
desenvolvimento de novas tecnologias e inéditos meios de matar, aumentou a capacidade de violar tais direitos ou mesmo a qualidade com que 
esses direitos são violados. Como metodologia pretende-se uma aproximação com o objeto através pesquisa bibliográfica, principalmente aquela 
focada no desenvolvimento tecnológico de novos armamentos, sua relação com a ética da guerra moderna, assim como o estudo da legislação 
que compõe o arcabouço jurídico dos Direitos Humanos.
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