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RESUMO

Este trabalho analisa as discussões que envolvem as novas tecnologias  como promovedoras de mudança de paradigmas no campo internacional 
do conflito armado, como os drones, correlacionando o seu uso com os aspectos legais dos conceitos de legitima defesa preventiva (antecipada, 
prévia, preordenada) e legitima defesa preemptiva (imediata). Tais conceitos possuem definições próprias dentro do Direito internacional. As 
ações preemptivas se referem àquelas que são realizadas em um contexto de defesa frente a uma ameaça imediata, que já esteja ocorrendo. É a 
ameaça aqui e agora. Por outro lado na prevenção, ou ação preventiva, diferentemente da ação preemptiva, a natureza da ameaça encontra-se 
mais distante, tanto no tempo, quanto no espaço. Assim, a barreira ética para o uso preventivo do uso da força é maior do que para o uso 
preemptivo. No entanto, a partir da administração Bush e da criação do documento NSS 2002 (National Secutiry Strategy 2002) as discussões em 
torno desses conceitos tornaram-se uma constante. No cerne desse documento e nos debates que se seguiram, os dois conceitos foram usados 
de forma obscura e ambígua, intercambiando-se nos discursos e narrativas, criando uma “névoa semântica” facilitadora e justificadora de ações 
que ultrapassam o ordenamento jurídico internacional vigente. Nesse contexto, os drones tem sido utilizados de forma cada vez mais constante 
como dispositivos capazes de atingir alvos selecionados, marcados como ameaçadores da segurança de Estados. Nesse cenário, a legitima defesa 
é posta como justificativa jurídica para a realização desses ataques “preventivos” sejam à instalações e infraestrutura no interior do território de 
Estados soberanos ou contra indivíduos isolados, dentro desses Estados, marcados como uma ameaça potencial, numa ação tática denominada 
targed killing. Metodologicamente o trabalho se utiliza de pesquisa em fontes bibliográficas, primárias e secundárias, analisando os textos de tais 
documentos com o foco na Análise do Discurso.
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