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Nota metodológica

Com a abertura do hermético campo teórico das

Relações Internacionais a partir de meados da década

de 1980, foi notável também a emergência de

abordagens que buscaram, de alguma maneira,

atualizar os argumentos das perspectivas clássicas ou

tradicionais. Esforço este que parece ter buscado

reposicionar tais argumentos diante de eventos e

acontecimentos que insistiam em desafiar alguns

pressupostos canônicos que durante muito tempo

foram tidos, majoritariamente, como peças

indispensáveis para a interpretação da política

internacional. 

Esse foi o caso também do engajamento de pesquisa

desenvolvido pela chamada Escola de Copenhague em

torno da elaboração do conceito de securitização.

Creditado normalmente a Barry Buzan e Ole Wæver

(1991; 1998), a categoria é um bom exemplo de como

determinadas perspectivas tradicionais foram

remodeladas e, a partir disso, reposicionadas no debate

científico da área.

Não nos interessa aqui, nem mesmo

simplificadamente, pautar as proposições teóricas em

torno da securitização. Em primeiro lugar, porque esse 

Boletim, do ponto de vista metodológico, não se

fundamenta em teorias, e, sim, as problematiza a partir 

de urgências em torno da questão da segurança. E em

segundo lugar, porque já são amplos os conhecimento

sobre o conceito, bem como os seus usos. Nos interessa,

em especial, os enquadramentos da pandemia de Covid-

19 a partir das proposições da securitização.

Enquadramentos que parecem, inclusive, utilizar do

conceito de maneira espontânea ou como um sinônimo

da categoria de segurança, de modo a contribuir,

portanto, com certa normalização dele nos discursos

políticos.

Enquanto um conceito que sinaliza para uma proposição

de síntese das instruções das escolas realista e

construtivista das Ciências Sociais, à securitização cabe

uma primeira problematização. Isso porque seu uso

concedeu ao Realismo certa sobrevida nos debates da

área de Relações Internacionais, ao introduzir algum

“conteúdo de historicidade” aos seus argumentos – uma

das críticas mais dirigidas àqueles que defenderam por

décadas a restrição insolúvel da temática da segurança ao

Estado. Nesse sentido, a securitização, embora faça um

visível esforço de ampliação do entendimento acerca da

segurança, serviu efetivamente para posicionar o Estado

como um agente central da e para a segurança, mesmo

que ora diante da emergência de novos sujeitos e objetos

vinculados à segurança. A defesa e requisição dos

chamados processos de dessecuritização não deixam

dúvidas sobre isso.
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Contra as Securitizações, Humanitarismos
e Monitoramentos

O presente texto é fruto do Painel 1 do Ciclo de Debates "Segurança e Monitoramentos na
Pandemia: militarizações, controles e regimes de ilegalismos"  organizado pelo LASInTec entre

agosto e setembro de 2020 e encontra-se disponível online. 

https://www.youtube.com/watch?v=NHFD188Pm6E&t=1648s


Diante da pandemia, uma segunda questão nos chama

atenção nesse uso do conceito: aproposição da

“fórmula” ou “receituário” que estipula, normativamente,

como algo se torna, ou não, securitizado. Um caminho

que em geral é descrito por meio de três etapas que

avalizam o processo de securitização, iniciado pela

suposição de uma emergência ou ameaça existencial;

seguido pela imposição de um ato de fala; e finalizado

pela aceitação e legitimação dessa fala por um

determinado público. Algo que, com suas instruções

pormenorizadas, parece ser, no mínimo, bem difuso

para o entendimento de que estamos vivenciando a

securitização de um problema sanitário. Haja vista o

negacionismo de alguns estadistas em relação à crise

sanitária e o flagrante choque de tais posturas com as

afirmações de outras institucionalidades acerca da

dimensão da epidemia. Por isso que, apesar do

emprego de forças de segurança, o que se vê é uma

gestão da violência em nome da segurança e da

seguridade (social e sanitária), que tem como

resultante o empoderamento de agentes de segurança

(policiais e militares), em vista da produção de

extermínio seletivo por meio dos dispositivos que

operam pelo racismo de Estado. Nada que já não

existisse, mas que a situação pandêmica colocou em

evidência e intensificou pela produção de mortes

.

Desse modo, afirmarmos que a pandemia de Covid-19

não é um acontecimento de securitização das questões

sanitárias, não significa que não observamos a relação

estendida da segurança para abarcamento do

problema sanitário. Os elementos, não só discursivos,

que apontam para tal relação, são evidenciados

quando se elabora, em vários países,  os chamados

orçamentos de guerra para o enfrentamento dos

efeitos econômicos da pandemia; quando os militares

são chamados a aparelhar os quadros do Ministério da

Saúde, como no Brasil; ou ainda quando vemos

pronunciamentos, pelo mundo afora, dizendo que

estamos em guerra contra o vírus – situações que, antes

de configurarem um processo de securitização, eviden-

ciam a intrínseca articulação entre segurança e

seguridade nos regimes estatais modernos.

Além disso, vale ressaltar que, por se basearem, tanto em

premissas racionalistas, quanto construtivistas, os

representantes da Escola de Copenhague comumente

consideram que, aqueles que analisam o processo de

securitização e os atores que securitizam, são

funcionalmente e conceitualmente distintos, como se os

primeiros estivessem imunes aos “valores” que

impulsionam os agentes securitizadores. Segundo

Sanahuja e Schünemann (2012), existiria, inclusive, um

“dilema normativo”, visto a necessidade em definir um

processo de securitização como “positivo” ou “negativo”,

demonstrando a dificuldade do analista em não cair na

armadilha do maniqueísmo.

Aos usos do conceito de securitização nos atuais debates

que envolvem a política internacional, e, em especial,

diante da pandemia, nos parece indispensável, ainda, uma

terceira problematização, dirigida ao parcial – e

estratégico – questionamento da ontologia da segurança.

A securitização, conforme sinalizado, preserva o Estado ao

restringir a determinadas dimensões o chamado

aprofundamento e extensão da segurança. E, ao fazê-lo,

bloqueia, limita ou dificulta, consequentemente, não só as

problematizações críticas à segurança, mas também as

problematizações à ontologia do Estado, um engajamento

de pesquisa que está previsto nos interesses deste Boletim

(Anti)Segurança.

Segurança e humanitarismo

Uma chave de leitura também possível para observarmos

o atual abarcamento do problema sanitário como uma

questão de segurança – sem recorrer à categoria de

securitização –, pode ser agenciada a partir do exame do

humanitarismo. Em especial, a partir de uma mirada

genealógica dirigida à análise dos baixos começos desta

prática, seus interesses e suas dinâmicas de operação na

pandemia.
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Entre as procedências do humanitarismo, é notável o

engajamento do Comitê Internacional da Cruz

Vermelha, organização não governamental (ONG) de

origem suíça que nasceu na década de 1860,

objetivando o tratamento supostamente neutro de

feridos em combate nas guerras europeias. Tido pelos

Estados do continente como uma ação de progressiva

importância, o humanitarismo aos poucos ganhou

maior relevo ao se configurar como uma prática ou

tecnologia dirigida ao objetivo de diminuição das

crescentes consequências biopolíticas causadas pela

guerra entre os europeus. Ou seja, o humanitarismo

ganhou relevo quando mobilizou ações para conter um

problema de segurança que afetava a vida dos

envolvidos em conflitos bélicos naquele continente.

Problema observado, primeiramente, diante dos efeitos

do aumento do potencial militar dos conflitos, mas

também, em seguida, estendido diante dos efeitos

indiretos dos conflitos, como o alastramento de

epidemias (Duarte, 2019).

Durante a Primeira Guerra Mundial, os campos de

batalha se tornaram, também, focos de disseminação

de epidemias de Tifo, Tuberculose e Gripe Espanhola.

Este problema sanitário vitimou milhões de pessoas na

Europa e não se esgotou com o final do conflito, isto é,

com a assinatura do tratado de paz, em 1919. Algo que

motivou o Pacto da Liga das Nações, derivado do

tratado de paz – e documento que inscreveu a

emergência de uma organização internacional

reguladora da segurança no sistema de Estados –, a

prever, em seu 25° artigo, a atuação da Cruz Vermelha,

também no combate das crises sanitárias.

Desde então, ampliaram-se as situações de notável

vinculação, por meio do humanitarismo, entre

segurança e questões sanitárias, sendo o engajamento

de ONGs nos processos de descolonização, a partir da

década de 1960, exemplos confirmadores.

Organizações como a Médicos Sem Fronteiras, que

nasceu de uma dissidência da Cruz Vermelha, se nota-

bilizaram pelo interesse de compor os esforços de

pacificação de conflitos civis e problemas sociais em

regiões miseráveis nos continentes Africano e Asiático, ao

se engajarem em operações e programas de socorro

sanitário – em especial, em países que, ao final da Guerra

Fria, seriam classificados como Estados falidos, ou, em

termos menos polidos, como nascedouros de ilegalismos,

terrorismos, epidemias e fluxos migratórios; alguns dos

novos problemas de segurança que teriam nascido com o

fim perigo nuclear, e que ora repercutiriam globalmente.

Não é muito difícil, portanto, vincular o interesse sanitário

do humanitarismo das ONGs destinado a esses lugares aos

esforços do intervencionismo liberal que passou a

requerer, constantemente, formas redimensionadas de

dominação e tutela dos espaços pós-coloniais.

Naturalmente, trata-se de investimentos sempre

revestidos de eufemismos agenciadores de positividades

que os propagam como “missões de paz”. Mas,

efetivamente, são investimentos que, financiados pelo

grande capital, fazem do dispositivo humanitário mais um

instrumento dirigido à governamentalidade planetária

(Cock, 2005; Duarte, 2019). Há a expansão de controles

biopolíticos, que combinam socorro humanitário-sanitário

com o acionamento de aparato bélico de segurança, de

modo a introduzir um borramento no dispositivo

diplomático-militar, ao aproximar sua atuação às formas

do controle e do cuidado do dispositivo policial.

Por conseguinte, não é surpreendente que o

humanitarismo, diante da pandemia, busque, mais uma

vez, conectar a questão sanitária com a segurança. Como

articulador – e procedência – da chamada segurança

humana, o humanitarismo não demorou em

operacionalizar programas de assistência sanitária

emergencial em países miseráveis nos quais a estrutura

hospitalar é de tamanha precariedade que a resposta à

epidemia sabidamente será insuficiente. Essa tem sido

uma tarefa realizada, por exemplo, pelos Médicos Sem

Fronteiras nas avaliadas regiões de vulnerabilidade,

especialmente em países africanos, com foco em popula-
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ções de rua e zonas ocupadas por refugiados de guerra.

O humanitarismo das ONGs também não tardou em

acionar campanhas de fiscalização das condições de

encarceramento das prisões, que pelo mundo afora se

tornaram locais de disseminação do vírus. É notável,

por exemplo, o empenho do Comitê Internacional da

Cruz Vermelha, que seguindo seu histórico de atenção

aos prisioneiros de guerra, tem reivindicado, em vários

países, o acompanhamento das prisões para a

verificação de possíveis condições carcerárias

desumanas no que se refere ao atual problema

sanitário. Um engajamento que prevê, quando

comprovada tal situação, cobrar de autoridades

estatais a devida adequação sanitária, como se a

insalubridade não fosse permanente e inerente a

qualquer cárcere.

No Brasil, foi empreendida uma campanha pela seção

nacional da Cruz Vermelha dirigida ao objetivo de

composição de forças governamentais para o controle

da pandemia. Por aqui, contudo, os esforços têm se

concentram em atividades de assistência social

sanitária, como a distribuição de máscaras e

equipamentos de proteção pessoal, cestas básicas e

utensílios de higiene, principalmente em regiões

pobres das grandes metrópoles. As doações, conforme

dados do próprio site da organização, ultrapassaram 9

milhões de reais, em sua grande maioria provenientes

de empresas privadas que ganham, em troca, a

exposição de suas marcas no site e em outros informes

da Cruz Vermelha nacional.

É no mínimo curioso que entre tais empresas figure a

Rappi, um conhecido aplicativo de entregas delivery

que durante a quarentena tem ganhado amplas

proeções comerciais expondo seus empregados e

familiares ao contágio. Tratam-se de trabalhadores

precarizados, em sua maioria jovens, negros e

moradores de favelas, expostos a péssimas condições

de trabalho, recebendo valores irrisórios por entrega

realizada, e sem sequer possuírem vinculação trabalhis-

ta formal com a empresa; portanto, sem sequer possuírem

vinculação trabalhista formal com a empresa; portanto,

sem possuírem também as previsões de direito trabalhista.

Este pode ser considerado um retrato exemplar dessa

atual articulação entre segurança e questões sanitárias

intermediada pelo dispositivo humanitário, e que parece

confirmar o redimensionamento da biopolítica na

governamentalidade planetária, então dinamizada de

forma a promover a vida pela seletividade dos corpos a

serem expostos ao vírus e à morte.

O planeta monitorado pela polícia

Esse breve reporte analítico é uma mostra de que, quando

falamos de securitização e/ou de democracias securitárias,

não nos referimos aos processos de securitização desde

uma análise centrada no Estado. Uma rápida mirada nas

formas de governo da pandemia por meio do dispositivo

humanitário mostram uma intensificação das tecnologias

policiais, que combinam cuidados e controles, em escala

planetária. De maneira que, para além e aquém do

Estado, ONGs, cidadãos e cidadãs, empresas, Fundações,

Institutos, Organizações Internacionais, programas de

segurança e programas sanitários compõem e realizam o

complexo fluxo do dispositivo monitoramento, não mais

em uma chave biopolítica, mas como segurança do vivo

no planeta, uma ecopolítica.
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