
Mercado Planetário da Segurança:  
da indústria do controle do crime às tecnologias políticas de 
monitoramento 
 
Período/Turno: Noturno/Integral (sala 109) 
Carga Horária Total: 60hs, 15 semanas de 4hs/aula 
Prof. Dr. Acácio Augusto 
 
Objetivos 
Gerais: Discutir os dados e as análises da expansão do mercado da segurança na política 
internacional e apresentar o estado da arte do debate sobre privatização da segurança. 
 
Específicos:  
• Definir guerra, violência e poder punitivo na era da governamentalidade neoliberal   
• Definir o conceito de complexo industrial militar e suas implicações na política dos 
Estados e no ambiente internacional 
• Definir o conceito de complexo industrial prisional e suas relações com o mercado 
• Refletir possibilidades de reversão dos efeitos autoritários que a segurança produz nas 
democracias contemporâneas.  
 
Ementa:  
A segurança, seja doméstica ou internacional, sempre foi um problema de Estado. No 
entanto, nos últimos 50 anos, tornou-se um dos negócios mais lucrativos do planeta, em 
sincronia com a expansão da racionalidade neoliberal. Este curso pretende discutir os 
dados e as análises da expansão desse mercado como ponto central da política 
internacional. Como agentes estatais e não-estatais se servem do atual clamor por 
segurança. 
 
Conteúdo Programático:  
1. Apresentar os debates iniciais sobre privatização da segurança; 
2. Discutir os dados e as análises da expansão do mercado da segurança na política 
internacional; 
3. Apresentar as diferenças entre complexo industrial-militar, complexo industrial-
prisional e indústria do controle do crime; 
4. Apresentar a emergência das PMC (Private Military Contractors); 
5. Apresentar o atual quadro do mercado de segurança;  
6. Discutir as relações entre segurança internacional e tecnologias de monitoramento; 
7. Como se configuram as relações entre Estado, Mercado e distribuição da violência no 
ambiente internacional hoje? 
 
Metodologia do curso:  
Aulas expositivas e conversação; 
Seminários e debates em sala de aula. 
 
Recursos instrucionais necessários:  
Livros e capítulos de livros e artigos em revistas acadêmicas. 
 
Critérios de avaliação:  

a) Engajamento nas discussões do curso; b) trabalho individual ao final do curso 



 
Conteúdo programático detalhado e bibliografia por aula: 
 
Aula 1 (13 e 14 /08/19): Apresentação do curso 
Apresentação e discussão do programa do semestre e estabelecimento dos acordos 
coletivos para os semestre letivo. 
 
Aula 2 (27 e 28/08/19): Questões de método 1: a guerra como inteligibilidade do poder 
A guerra como ato fundante da política moderna e o agonismo das forças em luta. 
 
Bibliografia: Michel Foucault. Em defesa da sociedade. Tradução Maria Ermantina 
Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1999, pp. 27-73. 
Foucault, Michel. “O sujeito e o poder” in Dreyfus, Hubert & Rabinow, Paul. Michel 
Foucault. Uma trajetória filosófica. Trad. Vera Porto Carrero. Rio de Janeiro, Forense 
Universitária, 1995. 
Bibliografia complementar: Thiago Rodrigues. “Realistas, liberais e a guerra exterior à 
política” in Guerra e política nas Relações Internacionais. São Paulo: EDUC, 2010, pp. 
97-190. 
  
Aula 3 (3 e 4/09/19): Questões de método 2: o mercado como inteligibilidade das 
relações sociais  
Como a racionalidade neoliberal transforma o entendimento de crime e criminoso por 
meio da teoria econômica do “enforcement of law” produzindo uma sociedade de 
segurança.  
 
Bibliografia: Michel Foucault. Nascimento da Biopolítica. Tradução Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 2008, pp. 297-389. 
Bibliografia complementar: Sven Opitz. “Governo não ilimitado – o dispositivo de 
segurança da governamentalidade não-liberal”. Tradução Talita Vinagre. Revista 
Ecopolítica, 2. São Paulo: PUC-SP, 2011-2012, pp. 3-36. 
 
Aula 4 (10 e 11/09/19): O complexo militar-industrial: militares, políticos e 
empresários  
Como a indústria militar se torna importante elemento da política e da economia 
estadunidense e mundial no pós-II Guerra.  
 
Bibliografia: C. Wright Mills. A Elite do Poder. Tradução de Waltensir Dutra. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1968, “I. As altas rodas”, pp. 11-40; “VIII. Os senhores da guerra”, 
pp. 206-236; “XII. A elite do poder”, pp. 319-349. 
Bibliografia complementar: C. Wright Mills. “The structure of power in the american 
society” In The British Journal of Sociology, Vol. 9, No 1, 1958, pp. 29-41. 
“Eisenhower warns us of the military industrial complex”: 
https://www.youtube.com/watch?v=8y06NSBBRtY  
Daniel Guérin. Fascisme et grand capital. Paris: Libertalia, 2014. 
 
Aula 5 (17 e 18/09/19): Necropolítica: a coerção como produto de mercado e o 
governo privado indireto 
Como a guerra civil global enterrou a ficção jurídica liberal de “Estado como monopólio 
legítimo da violência” abrindo caminho para um mercado da coerção povoado por uma 
miríade de profissionais da violência públicos e privados, legais e ilegais. 



Bibliografia: Achille Mbembe. Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado 
indirecto. Tradução para o espanhol de Elisabeth Falomir Archambault. Madrid: 
Melusina, 2011, 120pp. [O primeiro artigo existe também em português pela n -1 editora] 
Bibliografia complementar: Entrevista com Achille Mbembe: “Cuando el poder 
brutaliza el cuerpo, la resistencia asume una forma visceral” In eldiaro.es. 17/05/2016. 
Disponível em: https://www.eldiario.es/interferencias/Achille-Mbembe-brutaliza-
resistencia-visceral_6_527807255.html  
Achille Mbembe. “O devir-negro do mundo” In IHU. 19/05/2018. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/579121-achille-mbembe-o-devir-negro-do-
mundo  
 
Aula 6: 23 a 27/09/2019 – Semana de RI UNIFESP 
 
Aula 7 (1 e 2 /10/19): A indústria do controle do crime: a caminho dos GULAGs ao 
estilo ocidental 
Como o mercado da segurança tornou-se central para a economia dos EUA desde os anos 
1970. 
 
Bibliografia: Angela Davis. “O complexo industrial-prisional” In Estarão as prisões 
obsoletas? Tradução de Marina Vargas. Rio de Janeiro: Difel, 2018, pp. 91-112. 
Nils Christie. A indústria do controle do crime. A caminho dos GULAGs em estilo 
ocidental. Tradução por Luis Leiria. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 
Bibliografia complementar: Ruth Wilson Gilmore. Golden gulag: prison, surplus, 
crisis, and opposition in globalizing. Los Angeles (CA): University of California Press, 
2007. 
 
Aula 8 (8 e 9 /10/19): Efeitos sociais e políticos do complexo industrial prisional  
A partir do caso estadunidense, veremos como que as políticas de segurança e de 
encarceramento reconfiguram regimes de opressão e exploração nas sociedades 
contemporâneas. Pretende-se discutir esses efeitos também no Brasil a partir dos anos 
1990. 
 
Bibliografia: Michelle Alexander. “O renascimento das castas” in A Nova Segregação – 
racismo e encarceramento em massa. São Paulo: Boitempo, 2018, pp. 60-108. 
Bibliografia complementar: Laurindo Dias Minhoto. Direito, ideologia e gestão da 
violência. Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Direito USP, 1997, Cap. 4: “As 
prisões privadas e a gestão da violência na era da mundialização do capital” e Cap. 5: “A 
importação do modelo”, pp. 133-221. 
  
Aula 9 (16/10/19): Aula na USP: neofascismo, democracia e securitização 
A aula que será ministrada em conjunto com o prof. Jean Tible no curso de Teoria Política 
na USP. Discutirá a emergência de práticas fascistas nas democracias contemporâneas e 
suas relações com a racionalidade neoliberal e com o racismo de Estado, além de um 
panorama das lutas antifas no mundo hoje. 
 
Bibliografia: Mark Bray. Antifa – O manual antifascista. Tradução Guilherme Ziggy. 
São Paulo: Autonomia Literária, 2019. 
Acácio Augusto & Helena Wilke. “Racionalidade neoliberal e segurança: embates entre 
democracia securitária e anarquia” In Margareth Rago & Mauricio Pelegrini. 



Neoliberalismo, feminismos e contracondutas: perspectivas foucaultianas. São Paulo: 
Editora Intermeios, 2019, pp. 225-245. 
Bibliografia complementar: Wendy Brown. “O Frankenstein do neoliberalismo: 
liberdade autoritária nas ‘democracias’ do século XXI” In Margareth Rago & Mauricio 
Pelegrini. Neoliberalismo, feminismos e contracondutas: perspectivas foucaultianas. São 
Paulo: Editora Intermeios, 2019, pp. 17-49. 
Chandler, David. “Resilience and human security: The post-interventionist paradigm”. 
Security Dialogue, Vol. 43, 2012, pp. 213-229. 
 
Aula 10 (22 e 23/10/19): Mercado da guerra e guerra como mercado 
Apresentar e discutir a emergência das Empresas Privadas de Segurança ou PMC (Private 
Military Contractors).   
Bibliografia Jeremy Scahill. Blackwater – A Ascensão do Exército Mercenário mais 
poderoso do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
Bibliografia complementar: Rita Abrahamsen and Michael C. Williams. “Security 
Beyond the State: Global Security Assemblages in International Politics” In International 
Political Sociology (2009) 3, 1–17. 
 
Aula 11 (29 e 30/10/19): Novos espaços de combates e os monitoramentos da zona de 
indiscernibilidade entre liberdade e segurança  
A transformação das guerras contemporâneas (guerras irregulares, guerras de quarta 
geração, guerras assimétricas, operações de paz e de contra-insurgência) geraram novos 
espaços de exercício da violência, spin-offs militares na vida civil e monitoramentos 
contínuos.  
Bibliografia: Stephen Graham. “O novo urbanismo militar” in Cidades sitiadas: o novo 
urbanismo militar. Tradução de Alyne Azuma. São Paulo: Boitempo, 2016, pp. 121-155. 
Edson Passetti. “Segurança, confiança e tolerância: comandos na sociedade de controle” 
in Revista São Paulo Perspectiva. São Paulo, jan/mar, 2004, v. 18 n. 1, pp. 151-160. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392004000100018. 
Bibliografia complementar: Paulo Arantes. “Zonas de espera. Uma digressão sobre o 
tempo morto da onda punitiva” in O novo tempo do mundo e outros estudos sobre a era 
da emergência. São Paulo: Boitempo, 2014, pp. 141-198. 
 
Aula 12 (5 e 6/11/19): Monitoramentos como tecnologia de governo e tecnologia de 
vigilância 
Discutir como as novas tecnologias computo-informacionais reconfiguram os espaços e 
operam novas formas de controle como tecnologias de governo que borram os limites 
entre estatal e privado expandindo controles a céu aberto.   
Bibliografia: Acácio Augusto. “Penalizações a céu aberto, uma política planetária” In 
Revisa Ecopolítica, 4. São Paulo: PUC-SP, 2012, pp. 84-101. Disponível em 
https://revistas.pucsp.br/ecopolitica/article/view/13062/9565  
Rodrigo José Firmino. “Securitização, vigilância e territorialização em espaços públicos 
na cidade neoliberal” In Fernanda Bruno et. all. Tecnopolíticas da Vigilância. 
Perspectivas da margem. São Paulo: Boitempo, 2018, pp. 69-89  
Bibliografia complementar: Gilles Deleuze. “Post-Scriptum: sobre as sociedades de 
controle” in Conversações. Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 2000, 
pp. 219-226. 
David Garland. The Culture of Control : Crime and Social Order in Contemporary 
Society. Chicago: The University of Chicago Press, 2001. 



Entrevista sobre o dispositivo monitoramento: https://vimeo.com/84320342 In Revisa 
Ecopolítica, 7. São Paulo: PUC-SP, 2013. 
 
Aula 13 (12 e 13/11/19): Guerra e tecnologia 
Como as tecnologias computo-informacionais impactam as formas de conflitos 
contemporâneos e as teorias de Relações 
 
Bibliografia: Grégoire Chamayou. Teoria do drone. Tradução Célia Euvaldo. 
Cosac&Naify, 2015.  
Madeline Carr in conversation with Joseph Nye. “From Nuclear Weapons to Cyber 
Security: Breaking Boundaries” In Carolin Kaltofen; Madeline Carr; Michele Acuto 
(editors). Technologies of International Relations. Continuity and Change. London: 
Palgave Macmilion, 2019, pp. 87-96 
. 
Bibliografia complementar: Peter Pal Pelbart. “Playstation e necroética” In Ensaios do 
assombro. São Paulo: n -1 edições, 2019, pp. 92-98. 
Myriam Dunn Cavelty and Jonas Hagmann in conversation with Keith Krause 
“Technologies of Violence” In Carolin Kaltofen; Madeline Carr; Michele Acuto (editors). 
Technologies of International Relations. Continuity and Change. London: Palgave 
Macmilion, 2019, pp. 97-106 
 
Aula 14 (26 e 27/11/19): abolições  
O mercado da segurança e seu espalhamento por todo planeta produz a sensação de que 
não há saída. No entanto, justamente do combate aos aparatos securitários emergem as 
principais lutas radicais contemporâneas. 
 
Bibliografia: Angela Davis. Democracia da abolição. Para além do império das prisões 
e da tortura. Tradução Arthur Neves Teixeira. Rio de Janeiro: DIFEL, 2009. 
Pastoral Carcerária. Luta antiprisional no mundo contemporâneo: um estudo sobre as 
experiências de redução da população carcerária em outras nações. Pesquisa e relatoria: 
Rodolfo de Almeida Valente. São Paulo: Pastoral Carcerária, 2019. Disponível em 
https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2018/09/relatorio_luta_antiprisional.pdf  
Edson Passetti. ensaio sobre um abolicionismo penal. Revista Verve, 9. São Paulo: Nu-
Sol, 2006, pp. 83-114. Disponível em http://revistas.pucsp.br/verve/article/view/5131  
Bibliografia complementar: Sobre anarquismo: uma entrevista com Judith Butler. 
Disponível em: https://territoriosdefilosofia.wordpress.com/2014/08/07/sobre-
anarquismo-uma-entrevista-com-judith-butler-judith-butler/  
Uri Gordin. Anarchists Against the Wall: Direct Action and Solidarity with the 
Palestinian Popular Struggle (Anarchist Interventions). California: AK Press, 2013. 
Critical Resistence: http://criticalresistance.org/about/  
 
Aula 15 (3 e 4 /12/19): conversa sobre o andamento dos trabalhos 
 
Aula 16 (10 e 11/12/19): entrega dos trabalhos 
 
 


