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Resumo 

 

A emergência do terceiro debate teórico de Relações Internacionais contribuiu para gerar 

inovações na abordagem teórica de segurança. Exemplo disso é a ampliação do conceito de 

segurança nos anos 1980, incluindo novas ameaças de natureza societal, econômica e ambiental. 

Nos anos 2000, nota-se o avanço teórico na subárea de segurança internacional com o conceito 

de securitização, proposto pelos autores da Escola de Copenhague. Tomando esse quadro como 

referência, este trabalho levanta uma questão: Quais foram os avanços teóricos realizados pelos 

autores de Copenhague acerca do conceito de securitização nos anos 2000? O objetivo principal 

deste artigo é identificar os avanços promovidos pelos teóricos da Escola de Copenhague 

especificamente no conceito de securitização ao responderem as críticas feitas à teoria de 

securitização. Para isso, será analisada a produção acadêmica dos principais autores: Barry 

Buzan, Ole Waever, Lene Hansen e Jaap de Wilde. O principal resultado observado na pesquisa 

foi a identificação de avanços teóricos em quatro principais áreas: setores, posicionamento 

teórico, estrutura teórica e metodologia.  

 

Palavras-Chave: Escola de Copenhague, Securitização, Teoria de Segurança Internacional.  
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Introdução 

 

Na disciplina de Relações Internacionais é possível perceber três momentos distintos no 

campo teórico. Primeiramente um debate entre realismo e liberalismo, um segundo debate entre 

as reformulações dessas teorias tradicionais (entre o neoliberalismo e o neorrealismo) e, por fim, 

um terceiro debate entre novas teorias e o neorrealismo. O campo específico dos estudos de 

segurança passa, também, por esses debates, sendo o conceito de segurança definido pelo ponto 

de vista predominantemente realista, embora incorpore, também, considerações do liberalismo e, 

por fim, das novas teorias denominadas de pós-positivistas. As academias da Europa 

acompanhavam esse movimento de renovação teórica sobre os conceitos de segurança utilizados 

nas relações internacionais. Neste contexto foi criada, em 1985, a Escola de Copenhague, 

originalmente chamada de Copenhagen Peace Research Institute. 

A emergência do terceiro debate teórico de Relações Internacionais contribuiu para gerar 

inovações na abordagem teórica de segurança. Exemplo disso é a ampliação do conceito de 

segurança nos anos 1980, incluindo novas ameaças de natureza societal, econômica e ambiental. 

Nos anos 2000, nota-se o avanço teórico na subárea de segurança internacional com o conceito 

de securitização, proposto pelos autores da Escola de Copenhague.  

Tomando esse quadro como referência, este trabalho levanta uma questão: Quais foram 

os avanços teóricos realizados pelos autores de Copenhague acerca do conceito de securitização 

nos anos 2000? Partindo desta pergunta problema, o objetivo principal deste artigo é identificar os 

avanços promovidos pelos teóricos da Escola de Copenhague especificamente no conceito de 

securitização ao responderem às criticas feitas a teoria de securitização. Para isso, será analisada 

a produção acadêmica dos principais autores: Barry Buzan, Ole Waever, Lene Hansen e Jaap de 

Wilde.  

Para atingir os seus objetivos o texto está dividido em duas partes principais. A primeira 

apresenta uma revisão bibliográfica crítica do conceito de securitização, apresentando tal conceito 

em sua versão original em paralelo às Teorias das Relações Internacionais. E a segunda 

apresenta os avanços da Escola referente ao conceito de securitização.  

 

Securitização: Uma proposta Conceitual 

 

A Escola de Copenhague, inicialmente liderada por Barry Buzan, Lene Hansen, Ole 

Waever e Jaap de Wilde, surgiu da insatisfação com o engessamento da teoria tradicionalista, a 

teoria realista que mantinha apenas o Estado e suas questões militares como foco das questões 

de segurança. Essa insatisfação foi estimulada pelas agendas internacionais ambientais e 
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econômicas durante as décadas de 1970 e 1980. Existia a preocupação de que questões não 

militares se tornassem questões de segurança e gerassem efeitos indesejáveis e 

contraproducentes nas relações internacionais (BUZAN, BARRY; WAEVER, OLE; WILDE, 1998). 

Para os autores de Copenhague ocorreu uma evolução nos estudos de segurança 

internacional principalmente após a II Guerra Mundial. Foram três grandes diferenças que 

marcaram essa evolução no entendimento do conceito de segurança. A primeira diferença está no 

conceito chave de segurança. Após a II Guerra, estudiosos de segurança deixaram de pensá-la 

apenas como defesa ou apenas como ataque, houve uma abertura para questões políticas e 

societais dentro desses estudos. A segunda mudança foi na abordagem de um novo problema, as 

armas nucleares. Utilizar apenas meios militares para entender segurança não era suficiente para 

compreender o uso e o não uso de armas nucleares. O contexto era significativamente diferente 

do anterior à II Guerra Mundial. A disputa nuclear se tornou a arte de evitar guerras, mas sem ser 

militarmente derrotado ou coagido. E a terceira grande mudança foi a existência de um caráter 

civil fortalecido e as questões deixaram de ser puramente militares. Era preciso novas 

especialidades para desabilitar o oponente. Era preciso atingir, também, questões econômicas do 

inimigo, por exemplo (BUZAN; HANSEN, 2009). 

O significado do conceito de securitização reside no seu uso e, por isso, não é algo que 

possa ser definido analiticamente ou filosoficamente de acordo com o que seria melhor. O 

significado não está no que as pessoas conscientemente acham que o conceito significa, mas na 

forma como ele implicitamente é usado ou não, ou seja, a securitização de um tema é uma 

construção social. O tema é designado como uma questão de segurança e é aceito por sua 

audiência como tal por meio de uma construção entre atores. Sendo esse um vinculo da 

securitização como o construtivismo (VILLA; SANTOS, 2011).   

Para entender melhor a securitização foram criadas categorias operacionais: 1) Objetos 

referentes; 2) Agente securitizador; e 3) Atores funcionais. Objeto referente é um tema que é 

percebido como uma ameaça existencial. O agente securitizador é o ator que reivindica a 

existência de uma ameaça para o objeto referente, identifica o objeto referente como uma ameaça 

podendo ser não apenas o Estado, mas, também, organizações, indivíduos, grupos 

transnacionais, grupos sociais e, por fim, os atores funcionais, que não pertencem a nenhum dos 

dois grupos anteriores, mas participam de forma direta ou indireta na dinâmica de segurança de 

um setor (BUZAN, BARRY; WAEVER, OLE; WILDE, 1998). 

O objeto referente percorre o caminho de não politizado para politizado e, então, para 

securitizado, podendo a qualquer momento retroceder, o que é denominado de dessecuritização. 

O lugar que o objeto se encontrará no espectro depende das circunstancias deste tema. Segundo 
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os autores estas circunstâncias variam de Estado para Estado, “In practice, placement varies 

substantially from state to state, and also across time” (BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998, p. 24). 

Nos casos de objetos referentes que caminham para a securitização, os autores afirmam 

que o objeto é designado como um problema de segurança internacional por ser argumentado 

como tal. Assim como o autor constrututivista Onuf explica que o mundo é uma construção social 

feito por fala, conversas e relações sociais, a Escola de Copenhague apresenta o conceito de 

securitização como uma construção social. Se um objeto é visto como um tema de segurança 

significa que houve uma arguição neste sentido, demonstrando em sua defesa que determinado 

objeto é mais importante que outros. A questão foi apresentada como uma ameaça existencial, 

conforme se pode notar no seguinte texto:  

 

In case of security, textual analysis suggest that something is designated as na 
international security issue because it can be argued that this essue is more 
importante than other issues and shoud take absolute priority. This is the reason 
we link the issue to what might seem a fairly demanding criterion: that the issue is 
presented as an existential threat. (BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998, p. 24). 

 

Qualquer assunto público pode ser alocado no espectro de não politizado, politizado ou 

securitizado, podendo variar entre eles. Não politizado quando o Estado não é envolvido na 

questão e não é, em nenhuma forma, uma questão de debate ou decisão pública. Politizado 

significa que o assunto faz parte da política pública do Estado e requer decisões governamentais, 

alocação de recursos ou qualquer outra forma de governança. E por securitizada entende-se que 

a questão é apresentada como uma ameaça existencial, exigindo uma medida de emergência e 

justificativa para ações fora dos limites normais dos procedimentos políticos (BUZAN, BARRY; 

WAEVER, OLE; WILDE, 1998).  

O desenvolvimento da questão de um estágio para o outro dependerá do sucesso do 

discurso do agente securitizador e de seu poder político. O sucesso do discurso dependerá de 

dois pontos principais: um ponto interno, que é linguístico e gramatical, e envolve uso de 

linguagem apropriada. E um ponto externo, que é relacionado ao contexto social, ou seja, deter 

uma posição a partir da qual o ato pode ser feito, uma posição de autoridade. O sucesso do 

discurso é uma combinação entre linguagem e sociedade, combinação de características 

intrínsecas tanto do discurso como do público ouvinte que autoriza e reconhece o discurso. 

Conforme os autores, trata-se da gramática da securitização e construir uma trama que inclua a 

ameaça existencial, o ponto de não retorno e uma possibilidade de saída. 

O agente securitizador argumentará em prol do objeto referente, alegando que o mesmo 

ultrapassa a lógica política normal. O ator busca conquistar o direito de lidar com a questão por 

meios extraordinários, quebrando as regras normais dos trâmites políticos. A ameaça justifica 
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medidas que diferem das que seriam tomadas na esfera pública da política. A securitização pode 

ser identificada como uma política do pânico, quando determinados assuntos se tornam 

confidenciais e passam a ser tratados sem se respeitar as regras comuns, conferindo às 

autoridades públicas poderes adicionais que possibilitam o desempenho de atividades que, em 

outras circunstâncias, seriam consideradas ilegais.  

A securitização é, portanto, uma prática auto referencial, pois é nesta prática que a 

questão torna-se um problema de segurança. Conforme Villa e Santos (2011), a natureza 

existencial da ameaça é diferente da percepção de segurança tradicional. As ameaças são 

construídas, são trazidas da condição inicial em que têm uma dada natureza e transformadas para 

adquirir uma nova natureza. Sendo assim, neste processo, a securitização pode se referir a 

ameaças reais ou não. Um tema é visto como uma questão de segurança quando é argumentado 

como uma ameaça existencial para um grupo ou instituição. Conforme afirmam os autores de 

Copenhague: “Security is thus a self-referential practice, because it is in this practice that the issue 

becomes a security issue – not necessarily because a real existential threat exist but because the 

issue is presented as such a threat”. (BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998).  

Porém, um discurso que apresenta uma ameaça existencial por si só não pode criar a 

securitização. O discurso faz parte do movimento de securitização. O discurso do agente é 

necessário, porém não é suficiente. Para que ocorra o processo por completo é necessário que a 

audiência do agente o aceite como tal. A securitização não é imposta, o ponto crucial para a 

securitização é que o objeto referente deve ser discutido, debatido, para ganhar ressonância 

suficiente para que ganhe legitimidade. É preciso defender a necessidade de medidas 

emergenciais, demonstrar que a situação chegou a um ponto sem retorno para que a audiência 

aceite e legitime a adoção de ações emergenciais: “Securitizations is not fulfilled only by breaking 

rules nor solely by existential threats, but by cases of existential threats that legitimize the breaking 

of rules”. (BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998, p. 25). 

Sendo assim, a definição e os critérios exatos de securitização são constituídos do 

estabelecimento intersubjetivo de uma ameaça existencial com substanciais efeitos políticos. 

Segundo os autores, o caminho para estudar a securitização é examinar discursos e políticas, 

pois é preciso perceber quando um argumento com esta estrutura particular – ameaça e efeitos 

políticos – atinge uma audiência suficiente para tolerar as violações das regras. Quando em um 

debate o agente securitizador consegue se libertar das regras e procedimentos, convencendo seu 

público da prioridade e urgência de uma ameaça existencial, aí sim, testemunha-se um caso de 

securitização. (BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998). Desta forma, o sucesso de uma securitização 

depende de três componentes: Identificação de uma ameaça existencial, ações de emergência e 

a legitimação para que ocorra livremente a quebra de regras.  
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Outro aspecto importante levantado pelo grupo de Copenhague é a não limitação da 

segurança ao setor militar, mas explorar a lógica da segurança em si para diferenciar questões 

meramente políticas de questões de segurança nacional ou segurança internacional. Os analistas 

da Escola consideram que os estudos de segurança são baseados na agenda estendida que 

abrange setores que auxiliam na análise de casos e é preciso ter em mente que existem ameaças 

existenciais e também medidas de emergência (BUZAN; HANSEN, 2009). 

A Escola de Copenhague optou pela adoção de um conceito ampliado de segurança. 

Nesse sentido, ela se inscreve entre as análises que sustentam a necessidade de redefinição do 

conceito de segurança com o propósito de compreender a segurança internacional no contexto da 

constatação de diversos problemas fundamentais da cena internacional contemporânea, como os 

efeitos da dinâmica econômica atual, as questões ecológicas e os conflitos intersocietais 

decorrentes dos crescentes fluxos migratórios. Desta maneira, os autores definem que temas de 

segurança podem vir de cinco principais setores: ambiental, econômico, político, militar e societal 

(BUZAN; HANSEN, 2009).  

As análises de todos os setores se iniciam com a reflexão da origem das questões a 

serem securitizadas e esta busca inicia-se pelo Estado. Até mesmo nos setores ambiental e 

societal, que são os setores mais soltos da visão estatal, a busca da origem da ameaça inicia-se 

nos Estados. Além de identificar esta origem no meio estatal, o agente securitizador também é 

buscado nos meios estatais. Primeiramente é verificada a possibilidade de Estados serem os 

securitizadores. Após eliminada esta possibilidade, parte-se para a busca de outros atores. 

Durante toda a obra dos autores de Copenhague é possível perceber este vinculo ontológico com 

o Estado. Existem conceitos realistas que continuam presentes nas teorias modernas de 

segurança e que determinadas características do realismo não caíram em desuso ou não se 

mostraram obsoletas, ultrapassadas ou não aplicáveis à realidade pós-Guerra Fria.  

 

Avanços no conceito de securitização  

 

Após o lançamento da obra Security: A New Framework for Analysis, em que os autores da 

Escola de Copenhague lançam o conceito de securitização, em 1998, iniciam-se as críticas ao 

estudo produzido e como resposta a essas críticas, os autores vão aos poucos lapidando o 

conceito e o adaptando às mais variadas necessidades. Para esse artigo, ganham destaque 8 

textos dos três principais autores da Escola: 

 

Quadro 1: Textos contemporâneos Escola de Copenhague 

Ano Autor título Formato publicação  

1999 Ole Waever Securitizing Sectors Artigo Cooperation and 
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Conflict 

2000 
Ole Waever e Cars 
Laustsen 

In Defense of Religion: Sacred 
Referent Objects for Securitization

1
 Artigo Millennium 

2007 Ole Waever Securitization and Desecuritization 
Capítulo de 
livro  International Security 

2009 
Lene Hansen e 
Helen Nissenbaum 

Digital Disaster, Cyber Security, and 
the Copenhagen School Artigo 

International Studies 
Quarterly 

2010 
Barry Buzan e Lene 
Hansen 

Beyond The Evolution of International 
Security Studies?

2
 Artigo Security Dialogue 

2010 Ole Waever  
Towards a Political Sociology of 
Security Studies

3
 Artigo Security Dialogue 

2011 Ole Waever Politics, security, theory Artigo  Security Dialogue 

2011 Lene Hansen 

The politics of securitization and the 
Muhammad cartoon crisis: A post-
structuralist perspective Artigo  Security Dialogue 

2011 
Barry Buzan e 
Mathias Albert 

Securitization, sectors and functional 
differentiation Artigo Security Dialogue 

Fonte: A Autora, 2017 

 

Para essa pesquisa optou-se por analisar as primeiras respostas dos autores as críticas 

feitas à publicação da teoria de securitização. Foram mapeadas todas as publicações dos quatro 

autores da Escola de Copenhague – Ole Waever, Lene Hansen, Barry Buzan e Jaap Wilde – 

relacionadas a teoria de securitização, cronologicamente, até que tivesse uma publicação de cada 

autor. Encerrou-se o recorte temporal em 2011 com o texto do Barry Buzan e todos os textos 

publicados de 1998 até a publicação de 2011 de Buzan foram analisados. Importante colocar que 

não foram encontradas publicações de Wilde referentes ao tema até 2017, por isso o corte foi feito 

em Buzan. Os avanços teóricos serão apresentados dentro de quatro eixos temáticos, buscando 

uma estrutura organizacional de apresentação. Os eixos temáticos são: os avanços referentes aos 

setores; o posicionamento teórico; avanços estruturais para, por fim; os avanços metodológicos 

feitos pela Escola. Não necessariamente os artigos serão apresentados de forma cronológica e 

única. 

O primeiro tema que será apresentado nesse artigo que foi revisto pelos autores são os 

setores. Em duas produções contemporâneas pode-se perceber um ajuste em relação a definição 

de setores. O primeiro artigo produzido foi de Ole Waever em 1999, chamado Securitizing 

                                                           
1
 O artigo publicado em 2000 não foi utilizado por não apresentar novos avanços teóricos, apesar de ser 

uma importante contribuição empírica para a subárea de segurança internacional (BAGGE LAUSTSEN; 
WÆVER, 2000).  
2
 Esse artigo não foi utilizado por não apresentar nenhum avanço teórico ao conceito de securitização da 

Escola de Copenhague. O artigo representa uma resposta endereçada a inúmeras críticas que os autores 
Barry Buzan e Lene Hansen receberam sobre o livro A evolução dos Estudos de Segurança Internacional 
(BUZAN; HANSEN, 2009) – recentemente traduzido para o português (BUZAN; HANSEN, 2010).  
3 Esse artigo não foi utilizado por não apresentar nenhum avanço teórico específico ao conceito de 
securitização. Waever (WÆVER, 2010) permanece no debate sobre o livro A evolução dos Estudos de 
Segurança (BUZAN; HANSEN, 2009) 
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Sectors?, que é uma resposta ao autor Johan Eriksson. A natureza política é inerente de qualquer 

tema de segurança e coloca uma questão ética em análise: Por que se diz que esse tema é de 

segurança? Quais são as implicações em fazer isso ou de não o fazê-lo? Apesar da crítica de 

Eriksson se destinar a opção setorial da Escola de Copenhague, Waever busca, com esse artigo, 

desmistificar a contradição da análise setorial (WÆVER, 1999, p.334). 

Ao propor os setores, os autores da Escola de Copenhague não determinam que existe 

segurança econômica, segurança militar, segurança política, segurança ambiental, segurança 

societal. O arranjo em cinco setores é uma organização analítica para que se possa rastrear de 

onde parte o discurso de segurança e o que está acontecendo com ele. O objetivo de apresentar 

essa forma de análise não foi para expandir os setores, ou pensar em novos setores, mas sim 

trazer a questão analítica para uma questão empírica: “We try conceptually and definitionally to be 

open, to create a formal concept, and to let the world be state-centric or not, widening or not” 

(WÆVER, 1999, p.335). 

Apesar de colocarem no livro cada setor de maneira separada, o fizeram para poderem 

identificar o objeto referência, as dinâmicas e os dilemas, porém, em uma situação política 

concreta é necessário ser intersetorial – cross-sectorial - para entender a situação enfrentada 

pelos atores políticos. “Although we are quite resolute in declining a judgment on correct or in-

correct securitization, we might envision a possible, additional usage of the approach as a critical 

tool for discussing securitizing actors.” (Idem, p.337). O autor continua e afirma que o objetivo não 

é detectar o que é um tema maior de segurança, ou o que não é um tema de segurança. O 

objetivo é ter um olhar na lógica implícita do discurso de segurança que clama por uma ameaça 

existencial e assegura a legitimação de medidas extraordinárias e entender a diferença entre a 

alegação ameaça e questões de segurança.   

Ainda sobre setores, o artigo de Lene Hansen em parceria com Helen Nissembaum 

também apresenta um importante avanço nessa temática específica da Escola de Copenhague. 

Em 2009 as autoras provam que necessário falar em seis setores e não mais cinco setores como 

originalmente foram descritos. As autoras afirmam que o sexto setor é o Cibernético, que o seu 

objeto referência não se encaixa em nenhum outro setor e, por isso, deve ser encarado como um 

setor à parte (HANSEN; NISSENBAUM, 2009, p.1156).  

As autoras são enfáticas ao demonstrar que na subárea de segurança internacional pouco 

se fala sobre cibersegurança e apontam as implicações disso. Quando um objeto referência é 

tomado como um problema de segurança envolve-se a ele toda uma normatividade e uma ação 

emergencial, da mesma forma que toda vez que não ocorre, o objeto referência não terá 

embasamento normativo e ações emergenciais de enfrentamento. O engajamento conceitual é 
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essencial para mobilização do discurso político. Foi assim nos setores ambiental e é assim que as 

autoras veem o setor cibernético (Idem, p.1157). 

Por fim, o último artigo que ajudará a reconstruir o eixo temático dos setores é de 2011, do 

autor Buzan em parceria com Albert, escrito para Security Dialogue. Os autores afirmar que o 

objetivo desse artigo é rebater as críticas que surgiram à proposta de setores da Escola de 

Copenhague. Os autores expressam logo no início do texto que a criação dos setores não foi feita 

meramente para fins analíticos, ou como segmentos funcionalmente diferenciados da sociedade. 

Portanto, decidiram esclarecer esse aspecto e aprofundar a escolha de divisão por setores da 

Escola de Copenhague (ALBERT; BUZAN, 2011, p.414). 

Para explicar a opção de divisão em setores, Buzan e Albert lançam mão da Functional 

differentiation. A diferenciação funcional em geral refere-se uma característica principal da 

sociedade moderna que a especificação funcional que desempenha um papel importante na 

estruturação das relações sociais. A "especificação funcional" significa basicamente que, na 

modernidade a, política, economia, direito, arte, ciência, etc., emergem como domínios 

relativamente autônomos da sociedade, e essa especificação ao longo do tempo torna-se mais 

importante do que as especificações de acordo com o status (como nas sociedades estratificadas) 

ou lugar (como em segmentos) (ALBERT; BUZAN, 2011, p.416).  

Outro avanço realizado pelos autores nos anos 2000 foi referente ao posicionamento 

teórico da Escola de Copenhague. Em 2007, Waever participou do livro International Security, 

publicando um capítulo, no terceiro volume do livro, sobre securitização e dessecuritização. O 

autor de Copenhague afirma que o seu objetivo é se desprender das teorias clássicas das 

Relações Internacionais e pensar segurança não como algo dado, mas como uma palavra e um 

conceito. O objetivo é pensar segurança como um ato de fala (WÆVER, 2007).  

A primeira constatação importante feita pelo autor é sobre o ponto de equilibro entre as 

teorias clássicas e as contemporâneas e a palavra segurança. Para os clássicos, a palavra 

segurança está vinculada ao Estado. Para os contemporâneos, a palavra segurança está 

vinculada a pessoas, seres humanos. Waever coloca que é importante, então, entender a 

segurança como a dinâmica entre os dois níveis, entre o global e o individual. Mas não para deixar 

o termo vago como segurança global ou segurança individual, mas para entender que o conceito 

de segurança se refere sim ao Estado. O dinamarquês vai além e chama atenção para esse 

problema de nível de análise. Segundo ele esse problema surge com o livro do Buzan, People, 

State and Fear, no qual Buzan argumenta que existem três níveis de análise: individual, estatal e 

internacional e que, de alguma forma, o livro passa a ideia de que a segurança nacional deve ser 

privilegiada. Porém, esse ponto foi esclarecido na segunda edição do livro, segundo Waever, 
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(2007), quando o Buzan afirma que o nível estatal deve ser privilegiado, pois nele estão 

representadas as dinâmicas internas e globais.  

Waever reafirma que a base de análise é o Estado, assim como nas teorias clássicas, não 

por que olha em níveis de análise, mas porque acredita que o Estado concentra todas as análises. 

Além disso, afirma que para reconstruir o conceito de segurança é necessário olhar para todo o 

campo de estudo. Se o interesse da pesquisa é pensar quando estamos seguros é importante 

pensar em nível de análise, mas o objetivo da pesquisa dele é acrescentar novos pontos ao 

debate já existente, analisar a dinâmica do campo e ver como antigos elementos operam de 

novas formas em novos lugares. A proposta não é uma ruptura com as pesquisas clássicas de 

segurança.  

 

By working from the inside of the classical discussion, we can take the concepts of 
national security, threat, and sovereignty, and show how, on the collective level, 
they take on new forms under new conditions. We can then strip the classical 
discussion of its preoccupation with military matters by applying the same logic to 
other sectors, and we can de-link the discussion from the state by applying similar 
moves to society (WÆVER, 2007, p.70).  

 

Enquanto Waever afirma que não existe uma ruptura com as teorias clássicas de Relações 

Internacionais, Lene Hansen em seu texto Securitization and the Muhammad cartoon crisis 

demonstra que, na obra original da teoria de securitização, é possível perceber traços de vínculo 

com o pós-estruturalismo. A autora afirma que rebaterá as críticas à teoria de securitização 

mostrando seus traços pós-estruturalistas e avançará teoricamente e estabelecerá detalhes de 

expansão conceitual principalmente para aprimorar a análise da formação do discurso (HANSEN, 

2011, p.358) 

Para Hansen, o elemento Pós-estruturalista da teoria de securitização está em dois 

elementos centrais, no ato da fala – speech act – e na prática auto referenciada, desta forma, está 

na definição e no critério de securitização. A definição como sendo o estabelecimento 

intersubjetivo de uma ameaça existencial e o critério com uma saliência suficiente para ter efeitos 

políticos substanciais. E de sua posição epistemológica e metodológica que a securitização deve 

ser estudada no discurso, pois não precisa de indicadores extra discursivos, pois ela é auto 

referenciada (Idem, p.360).  

A vertente pós-estruturalista também explica o público alvo mencionado na teoria de 

securitização. Hansen explica que o pós estruturalismo prevê não só o ato da fala e o discurso – 

prática auto referenciada – como também delimita o conceito de público alvo que deve ser 

atingido por esse discurso. O que interessa não é o que uma população acredita, mas quais 

códigos são usados quando os atores se relacionam uns com os outros, que suporta uma "pós-

estruturação" do conceito de público. Esta audiência aparece no discurso como um sujeito 
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constituído, cuja opinião pode ser detectada através de surveys, pesquisas ou eleições. Isso não 

significa que as respostas aos discursos de securitização sejam irrelevantes, mas elas são 

importantes precisamente porque entram na esfera política discursiva, não porque elas resultem 

de um público extra discursivo: “Thus, when ‘members of the audience’ speak – invoking the 

subjectivity of ‘audience’ – they speak for that discursively constituted subject, not from it” 

(HANSEN, 2011, p.361). 

Os autores repensam também a questão estrutural da teoria de securitização. Conforme 

visto anteriormente, ontologicamente a Escola de Copenhague é baseada no Estado e isso 

permanece nas publicações contemporâneas. Porém, Waever se dedica a esclarecer melhor esse 

aspecto. Anteriormente os autores de Copenhague afirmavam que um tema se desenvolvia em 

um problema de segurança ao ser encarado como uma ameaça à existência ao Estado. Em 2007, 

Waever afirmava que esse desenvolvimento para um problema de segurança ocorre quando a 

soberania e a independência do Estado são ameaçados. Essa ameaça exige a mobilização do 

máximo esforço. A determinação dessa necessidade de desenvolvimento de um tema para um 

problema de segurança é uma reinvindicação do Estado que, em última instância, será sempre 

definida pelo Estado e suas Elites. Importante notar que nessa obra o autor chama atenção para 

as elites e o papel que elas têm no processo de securitização. Ou, conforme o autor:  

 

Trying to press the kind of unwanted fundamental political change on a ruling elite 
is similar to playing a game in which one's opponent can change the rules at any 
time he likes. Power holders can always try to use the instrument of securitization 
of an issue to gain control over it (WÆVER, 2007, p.73). 

 

Segundo o autor, as elites frequentemente apresentam seus interesses em segurança 

nacional geralmente acompanhado por uma negação do direito das elites de fazê-lo. Suas ações 

são, então, rotuladas de outra forma, por exemplo, interesses de classe, o que parece implicar 

que a segurança autêntica é, de alguma forma, definida independentemente das elites, por 

referência direta ao povo ou à representação de classe. Para Waever, a segurança é articulada 

apenas a partir de um lugar específico, de uma voz institucional: Por elites. Tudo isso pode ser 

analisado, se simplesmente o pressuposto de que a segurança é, necessariamente, um fenômeno 

positivo for abandonado. 

Dentro de aspectos estruturais, em 2011 Waever publica um importante texto para os 

avanços teóricos da securitização (WÆVER, 2011). Ao escrever no periódico Security Dialogue, o 

autor admite que muitas questões foram levantadas após o lançamento do livro Security: A New 

Framework for Analysis (BUZAN, BARRY; WAEVER, OLE; WILDE, 1998), entre eles a dúvida do 

conceito de política para os autores. Nesta publicação o autor deixa claro que o conceito de 
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política utilizado é o conceito Arendtiano “but in the present context it is probably more important to 

point out that the concept of politics is especially at this point Arendtian”.  (WÆVER, 2011, p.468) 

Segundo o autor, entender política desta forma é perceber a política como produtiva, 

irredutível e acontecendo entre pessoas em uma cadeia imprevisível de ações. A política nunca 

toma forma de alguém capturando poder e produzindo um resultado planejado, é sempre uma 

ação que depende das ações dos outros antes de gerar algum resultado. Portanto, não é passível 

de ser prevista, conhecida de antemão: “The theory of securitization is a strictly focused theory 

with one key idea at its centre: securitization. Its theoretical content comes not from accumulating 

correlations, but from a tight conceptual core around the key concept” (WÆVER, 2011, p. 468).  

O conceito de política da Hannah Arendt, segundo Waever, é suficiente para entender a 

teoria de securitização, porém, o autor admite que inúmeras foram as críticas sobre esse ponto 

em específico. Waever afirma que seus críticos, especialmente Jef Huysmans, indicam que a 

teoria de securitização aborda uma política racional ao falar em política de exceção. Apenas o 

conceito de política de Arendt não explicaria essa necessária política de exceção para a 

securitização. Mesmo sem concordar inteiramente com essa afirmação, ele admite a possibilidade 

do conceito de política empregado na teoria de securitização ser uma junção de Hannah Arendt e 

Carl Schimitt: “Thus, although it is wrong to claim, as numerous critics have done, that 

securitization theory involves a ‘Schmittian’ concept of politics – the theory has a Schmittian 

concept of security and an Arendtian concept of politics, if one wishes to use such types of slogans 

– it can have Schmittian effects nevertheless.” (WÆVER, 2011, p. 470). 

Além dos setores, do posicionamento teórico e das questões estruturais, outro ponto 

revisitado pelos escritos contemporâneos são aspectos metodológicos. Entendendo que questões 

de segurança dependerão do Estado e da sua Elite, Waever deixa claro que o desenvolvimento 

de temas para questões de segurança dependem do speech act (ato de fala) e enunciar é em si o 

ato. Ao prover segurança, um representante do Estado move um desenvolvimento particular em 

uma área específica e, assim, reivindica um direito especial de usar qualquer meio que seja 

necessário para bloqueá-lo “The essential operation can only be touched by faithfully working with 

the classical meaning of the concept and what is already inherent in it. The language game of 

security is, in other words, a jus necessitatis for threatened elites, and this it must remain” 

(WÆVER, 2007, p.74).  

O conceito de segurança depende do ato de fala. Para o autor a segurança e a 

insegurança não constituem uma oposição binária. Segurança significa uma situação marcada 

pela presença de um problema de segurança e alguma medida tomada em resposta. A 

insegurança é uma situação com um problema de segurança e nenhuma resposta. Ambas as 

condições compartilham a problemática de segurança. Quando não há problema de segurança, 
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não se conceitua uma situação em termos de segurança. Em vez disso, a segurança é 

simplesmente uma questão irrelevante (Idem, p.75). 

Para os avanços metodológicos Lene Hansen também contribui com sua publicação de 

2011. A dinamarquesa propõe que a análise dos conteúdos dos discursos dos agentes 

securitizadores seja feita de maneira mais estruturada e para isso utiliza Foucault. A autora 

chamou sua proposta é baseada em três pilares: Structural incorporation; Epistemic terrain; 

Substantial modality (HANSEN, 2011, p.362).  

O primeiro pilar, structural incorporation, prevê uma análise do conteúdo do discurso que 

traça o significado estruturante dos termos através dos quais a segurança é feita ou desfeita, quer 

procurando a forma como a segurança está ligada a outros sinais dentro de textos e discursos 

específicos ou examinando genealogicamente como reside dentro de conceitos que já não 

articulam explicitamente o termo segurança. Os atos de fala bem-sucedidos exigem uma 

conformidade com as condições internas do ato de fala – Speech act. Os atores securitizadores 

precisam seguir a gramática correta, bem como os dialetos específicos dos diferentes setores. O 

epistemic terrain analisará exatamente essa especificidade. O terreno epistêmico chama a 

atenção para a questão ligeiramente diferente de como pode o conjunto total de relações que 

unem, em um determinado período, as práticas discursivas que dão origem a figuras 

epistemológicas, ciências e possivelmente sistemas formalizados são afirmados ou assumidos 

nos debates sobre segurança. Por fim, Substantial modality, similar aos setores previstos na 

formulação original da teoria, as modalidades substanciais têm aspectos epistêmicos na medida 

em que o que constitui conhecimento aceitável muda de uma modalidade legal para uma 

modalidade religiosa, por exemplo. A modalidade substancial, por contraste, tem uma visão mais 

crítica das lógicas através das quais os objetos referentes, ameaças e agentes securitizadores 

estão ligados. Ao invés de securitizações pertencentes a setores específicos, assume que existe 

uma indecisão em termos de quais objetos referentes são invocados e, portanto, para quem e 

como segurança deve ser alcançada. Os três pilares criados por Hansen são instrumentos 

metodológicos para análise do conteúdo dos discursos, melhorando o aparato teórico, que foi 

duramente criticado nesse quesito (HANSEN, 2011, p.363). 

Nessa seção foi possível constatar que os autores de Copenhague, especialmente Waever 

e a Hansen fizeram significativos avanços de 1998 até 2011. Outros artigos foram publicados 

pelos autores da Escola após 2011 e oportunamente serão analisados também, por hora, é 

possível notar os avanços feitos nos quatro eixos temáticos propostos. 

 

Conclusão 
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Esse trabalho teve como pergunta-problema: Quais foram os avanços teóricos realizados 

pelos autores de Copenhague acerca do conceito de securitização nos anos 2000? Foi possível 

verificar ao longo do texto que a pergunta foi respondida. Os avanços teóricos podem ser divididos 

em quatro principais eixos: setores, posicionamento teórico, estrutura teórica e metodologia. 

Conforme visto, os avanços nos setores foram feitos com a contribuição dos textos de 

Waever, Hansen e Buzan e Albert. Waever, Buzan e Albert defenderam que a divisão em setores 

não é algo tão estático com a crítica colocou, foi feita para fins de análise empírica, Buzan e Albert 

vão além e aprofundam a teoria lançando mão da diferenciação funcional. Já Hansen avança ao 

acrescentar mais um setor, o cibernético.  

Quanto ao posicionamento teórico, esse eixo contou com textos de Hansen e Waever. 

Waever afirma que o objetivo da Escola não é, e não foi, romper com as teorias tradicionais. 

Enquanto a Hansen comprova que a teoria de securitização também apresenta traços pós-

estruturalistas, mostrando-se uma teoria com vínculos tradicionais e também contemporâneos. A 

estrutura teoria tem um avanço significativo com os textos de Waever, de diferentes anos. Nesse 

eixo temos a contribuição do autor ao explicar a função do Estado dentro da teoria, ao deixar claro 

um importante elemento para o entendimento teórico, a participação das elites no processo de 

securitização. Por fim, nesse mesmo eixo, temos a definição do conceito de política baseado em 

Hannah Arendt.  

O último eixo, o metodológico, contou com avanços vistos em textos de Waever e Hansen. 

Ambos os textos vão contribuir ao clarear a variável dependente da teoria, a oralidade. Waever 

deixa clara a necessidade do ato da fala para a securitização do objeto enquanto Hansen explana 

e cria ferramentas metodológicas para a análise empírica do discurso do agente securitizador.  

Tendo o vista que o objetivo central era desse artigo era identificar os avanços promovidos 

pelos teóricos da Escola de Copenhague especificamente no conceito de securitização ao 

responderem as críticas feitas à teoria de securitização, analisando a produção acadêmica dos 

principais autores: Barry Buzan, Ole Waever, Lene Hansen e Jaap de Wilde. Conclui-se que o 

objetivo foi atingido.   
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