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Após o final da Guerra Fria as abordagens de segurança internacional não mais se restringem a 

preocupação estratégico-militar, tendo sido ampliadas para outros setores sociais, sendo que novos 

temas passaram a ocupar um espaço mais amplo no debate político e acadêmico, dentre eles o tema 

desta pesquisa, o narcotráfico. Neste contexto, o objetivo da pesquisa é verificar se ocorreu o processo 

de securitização do narcotráfico no Brasil, entre os anos de 1976 e 2016. De maneira mais específica, o 

foco é a análise da evolução das políticas públicas para o combate ao narcotráfico, bem como das ações 

do governo federal que transpassam os procedimentos padrões da política. Por securitização entende-se 

a transferência da ameaça da esfera da politica à da segurança. Ou seja, securitização refere-se ao 

assunto que deixa de fazer parte da esfera padrão política para ser necessária uma ação pontual, 

imediata que extrapola a política comum. Sendo o problema da pesquisa: foi o tráfico ilícito de drogas 

securitizado pelo Estado Brasileiro? A hipótese de trabalho é de que o tráfico ilícito de drogas foi 

securitizado pelo Estado brasileiro, com as Operações Ágata 1 a 5 e retorna ao estágio denominado em 

processo de securitização com as operações 6 a 11. A confirmação dessa hipótese constitui o principal 

resultado obtido nessa pesquisa. O trabalho está dividido em dois momentos: apresentação teórica e 

metodológica; e a apresentação do processo de securitização e (des)securitização com as Operações 

Ágata 1 a 11.  
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1 INTRODUÇÃO 

O fim da Guerra Fria e seu impacto no sistema internacional trouxeram à tona a 

necessidade de novos estudos de segurança internacional, principalmente por 

questionarem a teoria clássica das relações internacionais até então predominante: o 

realismo
3
. Na academia começaram novos debates, tanto sobre segurança internacional, 

como também sobre a efetividade das tradicionais teorias das relações internacionais. 

Especificamente na Europa, estudos sobre a paz passaram a ser desenvolvidos por 

alguns institutos de estudos. É nesse contexto que, em 1985, foi criada a Escola de 

Copenhague, originalmente chamada de Copenhagen Peace Research Institute 

(COPRI). 

Os estudos da Escola dinamarquesa iniciaram a partir da insatisfação com o 

engessamento da teoria tradicional, a teoria realista, que mantinha apenas o Estado e 
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suas questões militares como foco das questões de segurança. Essa insatisfação foi 

estimulada pelas agendas internacionais ambientais e econômicas durante as décadas de 

1970 e 1980 (BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998).  

Segundo os teóricos Barry Buzan e Lene Hasen (2009) ocorreu uma evolução 

nos estudos de segurança internacional. Estudiosos de segurança deixaram de pensá-la 

apenas como uma questão de defesa ou guerra, afirmando que a agenda internacional de 

segurança abrangeria não apenas o setor militar, mas, também, questões dos setores 

político, econômico, societal e ambiental. 

Barry Buzan, Ole Waever e Jaap Wilde (1998) explanam que o processo de 

securitização é o movimento que leva ameaças além das regras pré-estabelecidas pela 

política e enquadra um determinado assunto quer como tipo especial de política – 

assunto politizado – quer como acima da política – securitizado. A securitização pode 

ser vista como uma versão extremada da politização. Sendo assim, uma questão pode 

ser enquadrada como não politizada, politizada ou securitizada. Não politizada quando o 

Estado não está relacionado à questão e sobre ela não envolverá um debate ou decisão 

pública. Politizada quando a questão requisita uma decisão governamental e faz parte da 

política pública. E uma questão securitizada quando apresenta uma ameaça existencial, 

requisitando medidas urgentes e justificando ações fora do processo político normal.  

Tendo em vista este embasamento teórico o presente trabalho se propõe a 

analisar o narcotráfico. A pergunta-problema do trabalho torna-se: foi o tráfico ilícito de 

drogas securitizado pelo Estado Brasileiro? O objetivo geral deste trabalho é verificar 

se ocorreu o processo de securitização do narcotráfico no Brasil, entre os anos de 1976 e 

2016. O recorte foi definido pela primeira lei brasileira a criar figuras penais de posse, 

tráfico e uso de entorpecentes em 1976 e a implementação da mais recente Operação 

Ágata, em 2016. Sendo assim, a pesquisa examinará políticas, leis, documentos oficiais, 

ações estabelecidas para o combate ao narcotráfico e ações da sociedade civil para, com 

base nesses dados, confirmar o processo de securitização do narcotráfico no Brasil.  

De maneira mais específica, os objetivos são: 1) Compreender o conceito de 

securitização proposto pela Escola de Copenhague; 2) analisar a evolução das políticas 

públicas para o combate ao narcotráfico, bem como das ações do governo federal que 

transpassam os procedimentos padrões da política. Haja vista que se parte da hipótese 

de que o tráfico ilícito de drogas foi securitizado pelo Estado brasileiro, com as 

Operações Ágata 1 a 5 e retorna ao estágio denominado em processo de securitização 

com as operações 6 a 11.  



Para atingir os objetivos o artigo estará dividido em duas principais partes. O 

primeiro traz uma abordagem teórica, apresentando a Escola de Copenhague, seus 

principais conceitos e a metodologia proposta para estudo; Posteriormente, será 

abordada a securitização do tema na fronteira brasileira. O objetivo é, por meio da 

análise de todos os documentos coletados, identificar os momentos de politização e de 

securitização e, após identificado, o capítulo abordará o Plano Estratégico de Defesa.  

 

ESCOLA DE COPENHAGUE: METODOLOGIA PROPOSTA PARA O ESTUDO 

Os autores de Copenhague explicam que 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 guerra. Houve 

uma abertura para questões políticas e societais dentro destes 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 a 

implementação, uso e não uso de armas nucleares. O contexto era significativamente 

diferente do anterior a 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. 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. 

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 como implicitamente ele 

não é usado, 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 uma 

questão de segurança por meio de uma construção entre atores. Ou, nas palavras dos 

autores: 

 

In this approach, the meaning of a concept lies in its usage and is not 

something we can define analytically or philosophically according to what 

would be best. the meaning lies not in what people consciously think the 

concept means but in how they implicitly use it in some ways and not others. 

In case of security, textual analysis suggest that something is designated as an 



international security issue an should take absolute priority. (BUZAN; 

WAEVER; WILDE, 1998, p. 24)
4
 

 

Para entender melhor a securitização foram criadas categorias operacionais, das 

quais três se sobressaem: 1) Objetos referentes; 2) Agente securitizador; 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. 

(VILLA; SANTOS, 2011). 

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

então, para securitizado, podendo a qualquer momento retroceder, o que é denominado 

dessecuritização. O lugar que o objeto se encontrará no espectro depende das 

circunstancias deste tema. Segundo os autores estas circunstancias variam de Estado 

para Estado, “In practice, placement varies substantially from state to state, and also 

across time”
5
 (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. A Escola de Copenhague nos 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 pode-se 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.
6
 (BUZAN; WAEVER; WILDE, 

1998, p. 24). 

                                                           
4
 “Nesta abordagem, o significado de um conceito reside no seu uso e não é algo que podemos definir 

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 eles implicitamente o usam 

em alguns aspectos e outros não. No caso da segurança, análise textual sugere que algo é designado como 

um problema de segurança internacional deve ter prioridade absoluta.” Tradução livre.  
5
 “Na prática, o posicionamento varia substancialmente de Estado para Estado e ao longo do tempo” 

Tradução livre. 
6
 “No caso da segurança, a análise textual sugere que algo é designado como um problema de segurança 

internacional porque pode-se argumentar que esta questão é mais importante do que outras questões e por 



Nesta mesma obra os autores explanam que o agente securitizador argumenta 

que o objeto referente sobre passa a lógica política normal. O ator busca conquistar o 

direito de lidar com a questão por meios extraordinários, quebrando as regras normais 

dos tramites políticos. A ameaça justifica medidas que diferem das que seriam tomadas 

na esfera pública da política. Identificam a securitização 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 circunstancias, 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) nos 

explica, 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 confirmam os autores: “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”
7
. (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 para que as ações sejam tomadas: 

“Securitizations is not fulfilled only by breaking rules nor solely by existential threats, 
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but by cases of existential threats that legitimize the breaking of rules”
8
. (BUZAN; 

WAEVER; WILDE, 1998, p. 25). 

Sendo assim, 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. Conforme Villa e Souza (2011) explicam: 

 

A um ato do discurso ou da linguagem e um ator que se apresenta da seguinte 

forma: confere-se a uma questão política um caráter emergencial, ou seja, 

transforma-se um problema da esfera política numa questão de segurança. 

Este passo não depende só dos atores, sendo necessário que uma audiência e 

que a questão seja identificada pelo auditorium como uma ameaça existencial 

a sobrevivência de um objeto referente. (VILLA; SOUZA, 2011, p. 122). 

 

Este embasamento teórico pode ser percebido em outro aspecto teórico que não 

apenas no conceito de segurança. De maneira mais abrangente a Escola adota o conceito 

de construção social para toda a realidade. Acredita-se que a realidade, da mesma 

maneira que questões de segurança é resultado da interação social entre agentes e 

estrutura e esta construção molda a realidade, o sistema em que vivemos. 

Além disso, os estudos do grupo de Copenhague buscam não limitar a 

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. Ou seja, existe uma diferença entre ameaças politizadas e ameaças 

securitizadas. (BUZAN; HANSEN, 2009). 

Os autores da Escola defendem que questões de segurança são construídas por 

práticas sociais e que nenhum setor analisado isoladamente é capaz de fornecer uma 

análise completa de segurança internacional: uma questão de segurança é uma questão 

de segurança sem que necessariamente haja uma ameaça existencial real, mas porque é 

construída por práticas sociais e apresentada como uma ameaça à segurança. (TANNO, 

2003). 

Especificamente, este trabalho propõe-se a testar empiricamente a teoria com a 

comprovação da securitização do tráfico ilícito de drogas no Brasil. Para isso precisa 

encontrar o agente securitizador e esta busca é facilitada ao definir o setor em que deve 
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ser procurado. Porém, a pesquisa depara-se com a dificuldade de definição dos setores, 

pois é uma questão política, mas com a intervenção das Forças Armadas assim, passou 

também a ser uma questão militar.  

Este impasse teórico é observado neste trabalho, mas também é detectado pelos 

próprios formuladores da teoria. Na obra Security: New framework for analysis, os 

autores, ao descreverem os setores, já sinalizam esta dificuldade, principalmente nos 

setores militar, político e societal, sendo o setor político o mais difícil de delinear os 

limites: 

 

The problem with the political sector is that, paradoxically, it is the widest 

sector and is therefore also a residual category: In some sense, all security is 

political. All threats and defenses are constituted and defined politically. 

Politization is political by definition, and, by extension, to securitize is also a 

political act. Thus, in a sense societal, economic, environmental, and military 

security really mean “political-societal security”, “political-economic 

security”, and so forth.
9
. (BUZAN, WARVER, WILDE, 1998, p. 141). 

 

Desta maneira, conclui-se desta analise crítica que a delimitação entre os 

setores é tênue e agrava-se no setor político, pois o ato de securitizar já é, em si, um ato 

político. Especificamente para esta pesquisa, determina-se que, além da securitização 

ser um ato político, envolve-se no tema o setor político, bem como no setor militar, pois 

o agente securitizador vem do setor político, mas a comprovação da securitização será 

no setor militar, conforme será mostrado ao longo da última seção, da presente 

pesquisa.  

Por fim, o último ponto a ser analisado da teoria da Escola de Copenhague é o 

conceito de Estado. Para Buzan, o Estado é formado por três componentes, uma base 

física, uma ideia de Estado e um conjunto de instituições. A relação entre estes três 

componentes configura-se de inúmeras formas. Sendo assim, a análise de segurança 

deste Estado é conceitualizada de maneira abrangente, relacionando dinâmicas internas, 

mas também dinâmicas sistêmicas e amplas.  

O componente físico é formado pela população e território, incluindo recursos 

naturais e riquezas produzidas. A ideia de Estado é um componente mais abstrato que 

vincula o modo intrínseco à identidade nacional e confere coesão ao arranjo político-
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sociedade-território. Advém da noção de Nação e princípios organizacionais que 

envolvem língua, religião, ideologias, raça, história e cultura. E, por fim, as instituições 

que são constituídas pelos: executivo, legislativo, corpos administrativos e judiciários, 

leis, procedimentos e normas. A qualidade da dinâmica entre esses elementos 

determinará a formação de Estados fortes e Estados fracos. (TANNO, 2003). 

Tomando por base a teoria descrita até aqui, o objetivo por diante é apresentar 

a metodologia utilizada neste trabalho para identificação da securitização do 

narcotráfico na fronteira brasileira. Estabelece-se que os setores envolvidos na questão 

do narcotráfico é o setor político, por ser uma questão que pode abalar ou comprometer 

a estabilidade organizacional do Estado, e o setor militar pelo envolvimento das Forças 

Armadas no tema, sendo este envolvimento a comprovação da securitização do tema.  

Na análise concreta do tema é importante ser específico sobre quem é mais ou 

menos privilegiado na articulação de temas de segurança. Estudar securitização é 

estudar o conceito de poder político. Baseado nesta ideia clara da natureza da segurança, 

estudos da securitização tem por objetivo ganhar cada vez mais precisão ao entender: 

Quem securitiza, qual questão, para quem, por quê, com quais resultados e em quais 

condições.  

Buscando responder as questões acima, a teoria indica que sejam utilizados 

materiais primários. Sendo assim, optou-se por utilizar, principalmente, a produção 

legislativa brasileira, pois nela estão materializados os debates e o envolvimento 

governamental. Além disso, essa produção legislativa fornece um panorama histórico 

das decisões governamentais acerca do tráfico ilegal de drogas. Mas não apenas o 

material legislativo foi utilizado na pesquisa. Lança-se mão de discursos 

governamentais, entrevistas com membros do governo e atas de reuniões de grupos de 

interesse. Definido que os setores analisados são o setor político e o militar e que os 

documentos primários a serem analisados correspondem à produção legislativa do 

Estado brasileiro, entrevistas com membros do governo e atas fornecidas por órgãos 

governamentais, o próximo passo é recorrer à teoria para identificar, dentre todo o 

material, como foi a securitização do tema.  

Com esta analise teórica chegamos ao seguinte quadro: 

 

Não Politizado - Estado não é envolvido 

- Não existe debate ou decisão pública 

Politizado - há uma política Pública 

- há decisões governamentais 



- há alocação de recursos 

Securitizado - É uma ameaça existencial 

- Exige uma medida de emergência 

- Justifica ações fora dos procedimentos políticos normais 

 

QUADRO 1 - SECURITIZAÇÃO, A PROPOSTA DA ESCOLA DE COPENHAGUE 

FONTE: A autora (2013) 

 

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

sucesso do discurso do agente securitizador e de seu convencimento. 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 publico 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. 

Mesmo com os esclarecimentos teóricos sobre o comportamento do agente 

securitizador, os autores não esclarecem em nenhuma de suas obras sobre a transição do 

tema de não politizado, para politizado e para securitizado e não oferecem ferramentas 

metodológicas para a identificação da transação. Tendo isto em vista, a presente 

pesquisa adotou variáveis que permitissem a identificação da evolução do narcotráfico 

no Estado brasileiro de não politizado para politizado para, por fim, securitizado. 

Buscando clarear este processo e a evolução do tema para cada nova etapa e identificar 

as variáveis, metodologicamente propõe-se que este processo de agravamento de um 

tema seja analisado em quatro etapas, não politizado, politizado, em processo de 

securitização e, por fim, securitizado. Em cada uma destas etapas serão propostas 

variáveis de análise, conforme demonstra o seguinte quadro: 

 

Não politizado -Não há participação do governo; 

-Não há legislação exclusiva sobre o tema; 

-Existem apenas artigos de lei pontuais para casos específicos; 

- Ainda não é possível identificar o agente securitizador; 

Politizado -Há participação do governo; 

-Há discussão governamental sobre o tema; 

- As leis pontuais são incrementadas; 

-Criam-se leis específicas para o tema; 

-Criam-se políticas para o tema; 

-Autoridades destacam-se como possíveis agentes 

securitizadores; 



Processo de securitização -Todas as variáveis da Politização; 

-Criam-se mecanismos para eventual intervenção governamental 

de emergência; 

-Tema passa a ser visto como ameaça; 

-Discurso com ênfase no tema voltado ao público alvo 

enaltecendo a ameaça; 

Securitizado -Todas as variáveis do Processo de securitização; 

-Identificação concreta do agente securitizador; 

-Ação do governo: emergencial, pontual, com delimitação 

temporal e territorial, com caráter transitório; 

-Deslocamento de recursos governamentais para a ação 

emergencial; 

-Legitimação da população representada pela sociedade civil 

organizada e pelas organizações não governamentais. 

 

QUADRO 2 - PROCESSO DE EVOLUÇÃO DE UM TEMA 

FONTE: A autora (2013) 

 

Esta construção social do tema significa que uma ameaça é considerada como 

tal porque houve uma argumentação capaz de defini-la como ameaça. Para ocorrer a 

securitização é preciso que um ator identifique o tema e argumente que o tema é uma 

ameaça. Este agente é chamado de agente securitizador. Além da questão ser 

identificada pelo agente securitizador, é preciso que este agente convença a sua 

audiência de que o tema é uma ameaça existencial, “Securitization is not fulfilled only 

by breaking rules or solely by existential threats but by cases of existential threats that 

legitimize the breaking of rules”
10

. (BUZAN, WEAVER, 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, testemunha-se um caso de securitização. (BUZAN; WAEVER; 

WILDE, 1998). 

Sendo assim, para assegurar que sejam encontradas as perguntas propostas - 

Quem securitiza, qual questão, para quem, por quê, com quais resultados e em quais 

condições - e para a identificação concreta da securitização é proposto por este trabalho 

este processo de evolução do tema com uma etapa a mais que a proposta pelos autores. 

                                                           
10

 “A securitização não é composta apenas por quebra de regras, nem apenas por ameaças existenciais, 

mas por casos de ameaças existenciais que legitimam a quebra de regras.” Tradução livre.  



O processo de securitização, nome proposto para a nova etapa, demonstra que o agente 

securitizador incrementou seu discurso e demonstra que o público alvo inicia sua 

aceitação do tema como uma questão de segurança. As ferramentas para a quebra da 

regra são propostas e aceitas em casos extremos, mas ainda não se materializa a real 

ação emergencial. É uma etapa de transição, mas que auxilia metodologicamente a 

compreensão do limite entre politizado e securitizado.  

Além da proposta de mais uma etapa ao processo de evolução do tema, a tabela 

elaborada e apresentada nesta pesquisa tem como objetivo determinar 

metodologicamente os indícios do processo de maneira mais detalhada e clara, 

sinalizando aspectos específicos da política domestica que devem ser buscados, 

estudados e compreendidos dentro de todo o tramite burocrático do tema. Por isso, 

justifica-se a busca legislativa proposta por este trabalho e a ampla análise das leis 

brasileiras para compreensão do processo.  

Conclui-se, então, que o desafio metodológico do presente trabalho é 

identificar os indícios da securitização do tema na legislação. Para, com isso, 

compreender quais foram os momentos de transição de não politizado para politizado, 

em processo de securitização e, por fim, securitizado. E dentro deste processo todo, o 

objetivo é identificar quem foi o agente securitizador da ameaça, o agente que 

convenceu a audiência a securitizar o tema politizado, para quem este tema foi 

securitizado e em quais condições.  

 

A SECURITIZAÇÃO DO TEMA NA FRONTEIRA BRASILEIRA 

Por mais que pareça um assunto atual, a legislação brasileira lida com o tema 

tráfico ilícito de drogas há muitos anos. O primeiro registro é de 1890, demonstrando 

que o tema existe na agenda legislativa do país, mas ainda não apresenta grandes 

preocupações, sendo caracterizado como não politizado. Porém, apenas em de junho de 

2011, o Decreto n° 7.496, institui o Plano Estratégico de Fronteira confirmando a 

securitização do narcotráfico. A presidente institui o Plano com o objetivo de fortalecer 

a prevenção, o controle, a fiscalização e a repressão dos delitos transfronteiriços e dos 

delitos praticados na faixa de fronteira. Segundo seu artigo segundo, a Lei fixa, como 

diretrizes: I) a atuação integrada dos órgãos de segurança pública, da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, e das Forças Armadas; e, II) a integração com países 

vizinhos. (BRASIL, 2011).  



Desta maneira pode-se sistematizar o histórico legislativo referente às drogas 

com o seguinte quadro: 

 

Nível de 

securitização 

ANO LEGISLAÇÃO CONTEÚDO 

Não 

Politizado 

1890 Código Penal, Art.159° Tipificou a conduta referente ao uso de 

substâncias psicotrópicas. 

1936 Decreto n°780 Criou a Comissão Permanente de 

Fiscalização. 

1938 Decreto 2953 Criou a Comissão Nacional de Fiscalização 

de Entorpecentes. 

1938 Decreto-Lei n°891 Regulamentação de tóxicos. 

1940 Decreto-Lei n°2848, Art 

281° 

Regulamentou a produção, tráfico e consumo 

de Entorpecentes. 

1964 Decreto n°54.216 Instaurou Convenção Única Sobre 

Entorpecentes. 

1967 Decreto-Lei n°159 Equiparou substâncias capazes de determinar 

dependência física ou psíquica aos 

entorpecentes. 

1968 Decreto-Lei n°385 Regulamentou o comércio, posse ou 

facilitação destinadas à entorpecentes. 

1971 Lei n° 5.726 Adequou a legislação brasileira às 

orientações internacionais. 

Politizado 

1976 Lei n°6.368 Criou figuras penais de posse, tráfico e uso de 

entorpecentes. 

1977 Decreto n°79.388 Instaurou a Convenção Sobre Substâncias 

Psicotrópicas. 

1986 
Lei n° 7.560 Criou o Fundo e Prevenção, Recuperação e 

Combate às Drogas de Abuso (FUNCAB). 

1988 Constituição Federal, 

Artigos 5° e 144° 

Regulamentação dos crimes envolvendo 

entorpecentes.  

1990 Lei n°8.072 Equiparou o tráfico de entorpecentes aos 

crimes hediondos.  

1991 Lei 8.257 Sobre expropriação de glebas. 

1991 Decreto n°154 Instaurou a Convenção Contra o Tráfico 

Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 

psicotrópicas. 

1993 Lei n°8.764 Criou a Secretaria Nacional de Entorpecentes. 

1995 Lei n°9.017 Sobre o controle e fiscalização sobre produtos 

e insumos químicos que possam ser usados na 

elaboração da cocaína e seus derivados. 

1998 Portaria n°344 Publicou o regulamento técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a 

controle especial. 

2000 Decreto-Lei n°3.696 Dispões sobre o Sistema Nacional 

Antidrogas. 

2001 Decreto-Lei n°3.887 Sobre o Emprego das Forças Armadas na 

garantia da Lei e da Ordem. 

2002 Lei n°10.409 Sobre prevenção, fiscalização, tratamento, 

controle e repressão à produção, uso e tráfico. 

2003 Resolução n°1 CONAD Dispõe sobre orientações estratégicas e 

diretrizes para o Sistema Nacional 

Antidrogas. 

Processo de 

securitização 

2004 Decreto n° 5.144 Lei do Abate. Lei que permite a destruição de 

aeronaves hostis  

2005 Resolução n°3 CONAD Instaurou a Política Nacional Sobre Drogas 

(PNAD). 



2006 Lei n°11.343 Instaurou a nova Lei Antidrogas. 

2006 Decreto-Lei n°5.912 Regulamentou a Lei n°11.343 e regulamentou 

questões relativas ao CONAD e SISNAD  

Securitizado 2011 Decreto n° 7.496 Instaura o Plano Estratégico de Fronteira 

 

QUADRO 4 - COMPILAÇÃO LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA DROGAS 

FONTE: A autora (2013) 
 

Com a análise da tabela, pode-se observar que, até o ano de 1976, eram 

aprovadas apenas leis de caráter imediatista, que buscavam resolver problemas pontuais 

que se sobressaltavam na sociedade. Portanto, a questão do tráfico de drogas neste 

período pode ser classificada como não politizada: existem leis pontuais, mas não o 

envolvimento representativo do governo. Em 1976 foi lançada a primeira lei antidrogas, 

uma política pública planejada para lidar com problemas de tráfico de ilícito. Desta 

maneira marca a mudança de status do tema que, a partir de então, pode ser classificado 

como politizado, pois o governo começa a se envolver com o tema.  

Após 1976 o problema do tráfico permaneceu, até mesmo aumentou e a 

política brasileira continuou se desenvolvendo para controlar todas as adversidades que 

as drogas traziam a sociedade. Outro indício de que a questão passou à politizada no 

Estado brasileiro aparece em 1988, com a Constituição Federal. O tema segue 

politizado, quando em 1990 equiparou-se o tráfico a crimes hediondos. Em 1993 criou-

se a Secretaria Nacional de Entorpecente. Após a Constituição não mais leis 

imediatistas foram criadas e sim leis com caráter permanente, políticas públicas, e não 

apenas legislação, mas um aparato começa a se configurar, materializado na Secretaria, 

características estas que confirmam a politização do tema, ou seja, o envolvimento do 

governo federal com o tráfico de drogas.  

Com o agravamento do problema o governo deixou de apenas pensar em 

medidas de punição e medidas para a repressão e passou a pensar em medidas de 

prevenção ao crime e, principalmente, a criminalização. Foi neste sentido que, em 2000, 

lançou o Sistema Nacional Antidrogas. Em 2003 publicou orientações estratégicas para 

este sistema e em 2005 instaurou a Política Nacional Sobre Drogas, demonstrando o 

constante desenvolvimento do tema como politizado. 

Com a maior complexidade do tema no território nacional, o governo também 

lançou mão de aparatos para além de institucionais e estratégicos. Em 2001 estabeleceu 

o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem e em 2004 iniciou o 

processo de securitização com a aprovação da chamada Lei do Abate permitindo o abate 

de aeronaves hostis. Apesar de não se tratarem de questões específicas para o combate 



ao tráfico, representam um agravamento de casos relacionados também a crimes 

envolvendo drogas ilícitas.  

O ano de 2006 mostra que muito esforço era demandado do Estado para lidar 

com os novos desafios que o tráfico internacional de ilícitos trazia para a sociedade 

brasileira e mostra, também, que uma ação conjunta de vários órgãos estatais e da 

sociedade civil era necessária para o combate às drogas. Este esforço resultou na nova 

Lei Antidrogas. De 1988 a 2006 a situação se agravou e o reflexo disto é a evolução da 

política neste sentido. As leis e políticas públicas brasileiras confirmam a existência do 

processo de securitização que se concretiza com o Plano Estratégico de Fronteira. 

Em 2011, a criação do Plano Estratégico de Fronteira confirma que o tráfico de 

ilícitos se tornou uma questão de segurança para o Brasil. Nesta política o grupo 

designado a cuidar de questões relativas ao tráfico deixa de ser apenas a polícia 

judiciária. A questão passa a ser de responsabilidade de um grupo de órgãos federais, 

estaduais e municipais evidenciando a securitização da ameaça. O Plano Estratégico é o 

marco para a alteração de status, de processo de securitização, para securitizado. Por 

esta mudança ser de responsabilidade de uma única política pública, será apresentada a 

sua lei de criação e, também, a sua implementação e desenvolvimento.  

O Decreto n° 7.496 instituiu o Plano Estratégico de Fronteira e confirmou o 

tema como securitizado. O ato legislativo é composto por 10 artigos e foi levemente 

alterado em dezembro do mesmo ano pelo Decreto n° 7.638. A alteração é a inserção da 

Receita Federal como órgão atuante junto com os órgãos estaduais e as Forças Armadas. 

Este é o marco da securitização.  

O primeiro artigo institui o Plano e seus principais objetivos, sendo eles: 

“fortalecimento da prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos 

transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa de fronteira brasileira”. O segundo 

artigo informa as diretrizes do Plano, sendo elas: a atuação integrada dos órgãos de 

segurança pública e das Forças Armadas. Este texto foi alterado com o Decreto de 

dezembro, que afixou a atuação integrada dos órgãos de segurança pública com a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e as forças armadas. A segunda diretriz é a 

integração com os países vizinhos.  

A primeira comprovação de que este documento materializa a securitização 

aparece já em seu segundo artigo. Esta lei prevê a atuação integrada dos órgãos de 

segurança pública com as Forças Armadas, ou seja, as Forças Armadas seriam 



deslocadas de suas funções constitucionais
11

 para o envolvimento em mais atividades na 

fronteira brasileira. Segundo a Constituição Federal a função das Forças é de defender a 

pátria e garantir que sejam exercidos os poderes constitucionais, ou seja, as atividades 

das Forças, tanto nas fronteiras como em todo o território nacional, estão restritas a ação 

para garantia da soberania do Estado em caso de invasão territorial. Desta maneira a 

função na fronteira também restringe-se em proteger e garantir os direitos 

constitucionais do Estado, evitando a tomada territorial de forças hostis. Tendo isso em 

vista, as ações previstas pelo Plano Estratégico deslocam as Forças de suas atividades 

constitucionais.  

O Decreto, que instaura o Plano Estratégico de Fronteira, comprova que a 

partir dele o tema foi securitizado, passa a ser visto como uma ameaça ao Estado 

brasileiro, por deslocar as Forças Armadas, órgãos federais e órgãos municipais para 

ações na fronteira. Por envolver as Forças Armadas, este Decreto confirma a 

securitização, pois materializa a ação imediata, emergencial por parte do governo 

federal. 

O próximo documento que será analisado é o Plano Estratégico de Fronteiras 

em si, não o decreto. O documento oficial aborda, em seu início, questões contextuais, 

esclarece que 27% do território brasileiro é região de fronteira, sendo este dividido em 

11 estados
12

; 710 municípios, 122 municípios limítrofes e 588 não limítrofes; 

23.415Km de rodovias federais e 10 países fronteiriços
13

. Os crimes realizados na 

fronteira, segundo o documento, são: Tráfico – de drogas, armas e pessoas; Fiscal e 

financeiro – contrabando, sonegação e exportação ilegal de veículos; Ambientais; 

Homicídios. Os modos de atuação serão por meios terrestres, aéreos e fluviais.  

Este Plano é resultado de uma ação em conjunto dos Ministérios da Defesa e 

Ministério da Justiça. Ele prevê a atuação do Ministério da Defesa com as Forças 

Armadas, Marinha do Brasil (MB), Força Aérea Brasileira (FAB) e Exército Brasileiro 

(EB). E a atuação do Ministério da Justiça com a Polícia Rodoviária Federal (PDRF), 

Polícia Federal (DPF) e a Força Nacional (FN).  
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 Segundo a Constituição Federal, artigo 142, “As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo 

Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na 

hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa 

da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.” 

BRASIL, 1988. 
12

 O estados são: Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. (IBGE, 2012a).  
13

 Os Estados fronteiriços são: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, 

Paraguai, Argentina e Uruguai. (IBGE, 2012b).  



O Plano Estratégico prevê duas principais ações na fronteira brasileira, a 

Operação Sentinela e a Operação Ágata. A Operação Sentinela é liderada pelo 

Ministério da Justiça, principalmente a Polícia Federal, com o apoio do Ministério da 

Defesa e tem seu foco na inteligência e caráter permanente. Ao passo que a Operação 

Ágata é liderada pelo Ministério da Defesa, com o apoio do Ministério da Justiça, sendo 

o foco principal pontual, de impacto e tem caráter temporário.  

Especificamente este ponto do Plano Estratégico de Defesa comprova a 

securitização da ameaça. Avança em relação às leis anteriores caracterizadas como 

início do processo de securitização ao não só prever a atuação das Forças Armadas 

quando necessário, mas também por estabelecer uma Operação em si. A Ágata é a real e 

específica materialização da ameaça por se tratar de uma ação pontual, com prazo para 

começar, terminar, por ser delimitada espacialmente e ter o caráter de ação imediata 

para o combate ao tráfico de drogas. 

A Operação Ágata é dividida em duas fases. A primeira fase prevê o emprego 

das Forças Armadas em coordenação com os Centros de Operações Conjuntas. São 

previstas medidas preventivas e repressivas em áreas previamente determinadas. A 

Segunda fase prevê acordos com os países fronteiriços. Os objetivos estratégicos da 

Operação Ágata são: 1) neutralização do crime organizado; 2) redução dos índices de 

criminalidade; 3) coordenação do planejamento e execução de operações militares e 

policiais; 4) cooperação com países fronteiriços; 5) intensificação da presença das 

Forças Armadas; 6) apoio a população.  

Para decidir quantas seriam e ondem seriam as Operações Ágata, o Plano 

Nacional de Fronteira previu o seguinte processo de seleção: Primeiramente 

providenciou-se um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Justiça e o 

Ministério da Defesa e, em seguida, foi realizada uma operação de inteligência, que 

produziu um relatório de conjuntura atualizado, juntamente com os estudos realizados 

pelo Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN). Este relatório apresentou que o crime 

organizado é o principal foco de tensões nas fronteiras e, dentre os crimes organizados, 

está elencado o tráfico de drogas, como demonstra o seguinte fluxograma cedido pelo 

Ministério da Defesa: 

 



 

FIGURA 1: CRIME ORGANIZADO 

FONTE: Ministério da Defesa (BRASIL, 2011a) 

 

Foi levado em consideração um conjunto de problemas, dentre eles o 

narcotráfico para a elaboração do Plano Estratégico de Fronteira. Então, entrando 

especificamente nos estudos acerca do narcotráfico foram identificadas as principais 

rotas do narcotráfico, expressas no mapa abaixo: 

 



FIGURA 2 - EIXOS DE ESCOAMENTO DE DROGAS PARA TERRITÓRIO BRASILEIRO 

FONTE: Ministério da Defesa (BRASIL, 2011a). 

 

Com este mapa é possível perceber que as principais áreas de produção 

externas são: Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai. Internamente é possível perceber 

áreas de produção na Amazônia, Maranhão e Pernambuco. Grande parte dos centros de 

distribuição pode ser identificada em território brasileiro, existindo apenas uma exceção 

na Argentina. Os outros estão localizados no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio 

de Janeiro, Amazonas e Roraima.  

A partir destas constatações foi feita uma reunião decisória, onde foram 

acordados objetivos para elaborar o planejamento operacional e executar as operações. 

O grupo chegou às cinco regiões prioritárias para o emprego da Operação Ágata:  

 

 

FIGURA 3: ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A OPERAÇÃO ÁGATA 

FONTE: Ministério da Defesa (BRASIL, 2011a). 

 

No anúncio feito pelos Ministros de Defesa e Justiça, na inauguração do Plano 

Estratégico de Fronteira, foi informado que, em um primeiro momento, foram 

detectados 34 pontos de fronteira onde há maior incidência de atividades criminosas 

(BRASIL, 2011b). A partir desses locais, foram escolhidas cinco áreas para realizar as 



ações da Operação Ágata, que teria um efetivo disponível de cerca de 33 mil militares, 

sob coordenação geral do vice-presidente da República, Michel Temer. 

A Operação Ágata 1 ocorreu na faixa de fronteira da Amazônia, região norte, 

mais especificamente na região entre os municípios de Tabatinga e São Gabriel da 

Cachoeira, com a participação de três mil e quinhentos militares do Exército, Marinha e 

Aeronáutica, durante o mês de agosto de 2011 (FAB, 2011a). A Ágata 2 ocorreu nas 

fronteiras Sul e Centro-Oeste, mais especificamente nos estados de Mato Grosso do Sul, 

do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, envolvendo aproximadamente 

oito mil homens das Forças Armadas, de setembro a outubro de 2011. As maiores 

apreensões desta operação foram nos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. 

(BRASIL, 2011c). 

A Ágata 3 ocorreu nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Rondônia, de novembro a dezembro de 2011. Foram deslocados cerca de 6.500 homens 

das Forças Armadas para esta Operação.
14

 a Ágata 4 ocorreu novamente na região norte 

do país, desta vez abrangendo os estados de Amapá, Pará, Amazonas e Roraima, nos 

meses de março e abril de 2012, empregando cerca de seis mil e quinhentos militares. 
15

 

E, por fim, a Ágata 5 ocorreu na região sul novamente nos estados de Mato Grosso do 

Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uma área de mais de 450 mil 

quilômetros quadrados. 

Segundo o portal de notícias oficial do coordenador do Plano, o vice-presidente 

Michel Temer, os resultados das Operações foram positivos. Segundo a notícia, a 

apreensão de drogas aumentou quatorze vezes em comparação com os primeiros meses 

do ano de 2011 (BRASIL, 2011c). Até 2008 as apreensões da Polícia Federal eram 

contabilizadas em quilos, a partir das operações passa-se a falar em toneladas. Ao final 

de 2011, com a realização de três operações, foram apreendidas 115,3 toneladas de 

maconha e cocaína. Segundo o veículo de notícias oficial foi também possível perceber 

que durante as operações o preço das drogas dobrou dentro do mercado brasileiro.  

Portanto, é possível perceber que a securitização da ameaça foi de fato 

concretizada com a Operação Ágata. Foi neste momento que o governo decidiu que o 

narcotráfico é uma questão de segurança que exigia uma ação imediata, emergencial, 

pontual, programada, com o auxilio das Forças Armadas. Esta identificação da 

necessidade da extrapolação das vias políticas.  
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O RETORNO A STATUS EM PROCESSO DE SECURITIZAÇÃO: Ágata 6 a 11 

Conforme visto na primeira seção do presente artigo as variáveis determinantes 

da securitização são: Ação do governo em caráter emergencial, pontual, com 

delimitação temporal e territorial, com caráter transitório; além do deslocamento de 

recursos governamentais para a ação emergencial. É exatamente o caráter emergencial, 

pontual, com delimitação temporal e territorial que deixa de ser evidente com as 

operações Ágata 6 a 11. 

Ao serem criadas, conforme visto anteriormente, as Operações Ágata foram 

criadas temporariamente, diferente da Opeação Sentinela, as Ágata estavam com o 

começo e o fim determinado. Seriam da 1 a 5 e em regiões determinadas. Porém, ao 

final da Operação Ágata 5 O Estado Brasileiro optou por dar continuidade por tempo 

indeterminado e isso evidencia a (des)securitização do tema. A partir do momento que o 

governo opta por dar continuidade por tempo indeterminado, o tema perde o seu status 

de securitizado e volta para em processo de securitização, conforme é previsto na Teoria 

de Securitização da Escola de Copenhague. 

Não apenas o aspecto atemporal caracteriza a (des)securitização como também o 

territorial, apesar da Operação Ágata 6 ter sido marcada pelas apreensões de 3,7 

toneladas de drogas, 67 veículos e 201 embarcações, e por um território determinado, 

sendo a operação em uma região de 4.216 quilômetros, indo de Corumbá (MS) a 

Mâncio Lima (AC), a Ágata 7 não seguiu o mesmo padrão. A sétima operação não 

aconteceu em uma região determinada e sim em toda a fronteira seca do país, um total 

de mais de 16 mil quilômetros. A Ágata 8 confirma o perfil de em processo de 

securitização do tema ao seguir o mesmo perfil da Ágata 7 e fiscalizar toda a fronteira 

seca brasileira, do Oiapoque (AP) ao Chuí (RS). As Operações 9 e 10 foram em regiões 

específicas e a mais recente, Ágata 11, de junho de 2016, volta a ser abrangente e 

ocorrer em toda a fronteira seca brasileira
16

.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo teve como objetivo central verificar se ocorreu o processo de 

securitização do narcotráfico no Brasil, entre os anos de 1976 e 2016. Sendo o objetivo 

atingido por meio da análise da evolução das políticas públicas para o combate ao 
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narcotráfico, bem como das ações do governo federal que transpassam os 

procedimentos padrões da política. Foi comprovado que ocorreu sim um processo de 

securitização do narcotráfico no Brasil que iniciou em 1976, chegou ao ápice em 2011 e 

depois inicia o processo de (des)securitização.  

Desta forma, levando em consideração que a pergunta-problema proposta era: 

foi o tráfico ilícito de drogas securitizado pelo Estado Brasileiro? E que a hipótese de 

trabalho é de que o tráfico ilícito de drogas foi securitizado pelo Estado brasileiro, com 

as Operações Ágata 1 a 5 e retorna ao estágio denominado em processo de securitização 

com as operações 6 a 11. É possível confirmar a hipótese proposta. 

As Operações Ágata 1 a 5 comprovam a securitização por serem ações do 

governo: emergencial, pontual, com delimitação temporal e territorial, com caráter 

transitório; por ter deslocamento de recursos governamentais para a ação emergencial. 

As Operações de 1 a 5 tinham essas características por deslocarem as Forças Armadas 

de suas funções constitucionais, por terem delimitações temporal e territorial e por 

terem sido criadas com um caráter transitório. Porém a continuação das operações com 

as operações 6 a 11 mostram que as Ágata deixaram de ter um caráter transitório, 

emergencial, pontual e até mesmo territorial, comprovando a (des)securitização.  
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