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1 RESUMO 

Os atentados terroristas de 11 de setembro às Torres Gêmeas e ao Pentágono 

nos Estados Unidos da América (EUA) levaram ao aumento das discussões sobre às 

ameaças terroristas aos territórios e, consequentemente, sobre como defendê-los. 

Nesse sentido, o surgimento da Escola de Copenhague e o desenvolvimento da teoria 

da securitização foram fundamentais para explicar o papel dos Estados nos Estudos 

de Segurança Internacional (ESI) e para justificar atitudes extremas dos mesmos a 

fim de defender seus territórios de eminentes ameaças desses grupos extremistas. 

2 INTRODUÇÃO 

No período de 2001 a 2009 os EUA foram governados por George W. Bush. 

Após apenas oito meses do início de seu governo, em 11 de setembro de 2001, 

aconteceram os ataques terroristas às Torres Gêmeas e ao Pentágono. Os atentados 

traumatizaram a população estadunidense e mudaram sua percepção em relação às 

ameaças à segurança nacional. 

Houve, então, um processo discursivo que levou à securitização do terrorismo 

e resultou na criação de uma nova agenda de defesa para os EUA. O país passou a 

realizar uma série de intervenções no Oriente Médio e, nesse sentido, securitizar o 

terrorismo teve suma importância, visto que a utilização de exércitos no combate a 

grupos extremistas é ineficaz e a obtenção de informações é essencial.  

A necessidade de obter informações levou o governo estadunidense a utilizar 

práticas de interrogatório como a tortura para conseguir informações privilegiadas. 

Contudo, essas práticas não foram bem vistas pela comunidade internacional como 

um todo e então os EUA passaram a utilizar grupos mercenários para tal finalidade, a 

fim de garantir sua parcial isenção perante o SI em relação às mortes de prisioneiros 

suspeitos de envolvimento com grupos terroristas e a prática de tortura para obtenção 

de informações. Visto isso, o processo de securitização justificou a utilização desses 

grupos e suas práticas extremistas para defesa da ameaça eminente do terrorismo. 

3 OBJETIVOS 

O principal objetivo desta pesquisa é entender como os Estados Unidos 

justificam a utilização de Empresas Militares Privadas nas invasões durante o período 



do governo Bush. O objetivo secundário é explicar a evolução dos Estudos de 

Segurança Internacional, a fim de entender o surgimento da Escola de Copenhague. 

Além disso, entender o que é o termo securitização e como é utilizado, será 

fundamental para argumentar sobre a justificativa dos Estados Unidos para a 

utilização de Empresas militares Privadas, como por exemplo na Guerra do Iraque e 

do Afeganistão. 

4 METODOLOGIA 

A pesquisa tem como base fundamental a análise de livros, documentos e de 

artigos diversos em fontes eletrônicas, jornais e revistas de área. A utilização de 

bibliografia de diversos autores se faz muito presente para enriquecer a discussão 

proposta por este projeto. 

5 DESENVOLVIMENTO 

Os Estados Unidos da América (EUA) sempre foi um país de destaque nos 

setores político, estratégico e militar durante todo o período das grandes guerras, 

principalmente no contexto da Guerra Fria que evidenciou questões de manutenção 

da segurança nacional. 

Por isso, é compreensível que ele tenha se tornado alvo de questionamentos 

de grupos de esquerda com relação à sua intervenção militar em outros países, 

principalmente após os acontecimentos de 11 de setembro de 2001. Nesse sentido, o 

estudo da agenda de segurança adotada por George W. Bush nos termos da Escola 

de Copenhague após os ataques terroristas de 11 de setembro é fundamental para 

entender como os EUA conseguiram obter informações privilegiadas através de 

Empresas Militares Privadas e justificar a utilização das mesmas no ambiente 

internacional. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES  

A “virada epistemológica” eclodida no fim da Guerra Fria deixou explícita a 

crítica construída em relação à visão objetiva da segurança. No entanto, ainda que 

esses estudos tenham sido elaborados de forma subjetiva, não necessariamente 

haveria uma afronta à visão objetiva, já que uma visão subjetiva estaria, certamente, 

atrelada ao entendimento objetivo do conceito de segurança. 



Dá-se, dessa forma, o surgimento da Escola de Copenhague, que constitui uma 

das poucas teorias que estabeleceu segurança como tema crucial da sua agenda 

mesmo depois do final da Guerra Fria. Enquanto as visões tradicionalistas atrelavam 

os ESI à existência de ameaças objetivas, os teóricos da Escola de Copenhague 

consideram que as ameaças à segurança de um Estado são socialmente construídas.  

A securitização e seus critérios derivam de práticas intersubjetivas, por meio 

das quais um agente securitizador procura estabelecer socialmente que existe uma 

ameaça à sobrevivência de uma determinada unidade. Quando um assunto é 

securitizado, ele foge da esfera política convencional e passa para a esfera política 

“emergencial”, caracterizada pela desconsideração dos mecanismos institucionais 

normais - o que costuma legitimar, por exemplo, o uso da força. 

O discurso de política de Bush se tornou, então, majoritariamente, os interesses 

nacionais, que estariam à frente dos interesses humanitários e dos interesses da 

comunidade internacional. Ao buscar esses interesses estaria, indiretamente, criando 

condições para promover a liberdade e a paz. Ou seja, “beneficiar a sociedade seria 

um efeito colateral de segunda ordem”. 
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