
Guerra e democracia:  
processos de securitização e governamentalidade neoliberal 
 
Período/Turno: Noturno/Integral 
Carga Horária Total: 60hs, 15 semanas de 4hs/aula 
Prof. Dr. Acácio Augusto 
 
Objetivos 
Gerais: 
Analisar, discutir e debater os eventos contemporâneos que provocaram uma 
reconfiguração no sistema de segurança internacional e como eles se relacionam com as 
formas da governamentalidade neoliberal emergente no final dos anos 1970. 
 
Específicos:  
• Verificar os limites e impasses dos governos democráticos e da defesa dos Direitos 
Humanos em conter a violência e a ingerência do Estado em grupos e cidadãos dissidentes 
em nome da garantia de segurança. 
• Discutir as possíveis resistências ao atual paradigma securitário de governos e de 
organizações internacionais. 
• Questionar como podemos nomear a democracia atual e qual a relação que ela estabelece 
com a liberdade e autonomia dos grupos e dos cidadãos em todo planeta, uma vez que a 
segurança se tornou um valor central e as formas jurídicas apropriaram-se das práticas 
políticas? 
 
Ementa 
Segurança e governamentalidade neoliberal. Democracia, soberania e segurança 
internacional. Monitoramentos e o governo das condutas. Impasse dos Direitos Humanos 
e resistências ao controle estatal. Impactos da racionalidade neoliberal nas formas 
políticas institucionais e como a busca por segurança, com os correlatos processos de 
securitização, estão corroendo as práticas e formas democráticas no mundo 
contemporâneo. 
 
Metodologia do curso  
Aulas expositivas e conversação; 
Seminários e debates em sala de aula; 
Análise coletiva de documentos e eventos internacionais em sala de aula. 
 
Recursos instrucionais necessários 
Livros e capítulos de livros, artigos em revistas acadêmicas, documentos oficiais e 
material multimídia de imprensa e produção cultural (jornais, revistas, sites, filmes e 
documentários). 
 
Critérios de avaliação 
Trabalho individual sobre teoria: peso 5; 
Trabalho em grupo sobre um problema contemporâneo que articule a questão da 
segurança nas democracias (neo)liberais (grupos de 3 a 5 estudantes): peso 3; 
Apresentação de seminário e resenha de texto, que exponham o aproveitamento de leitura 
e sustentação oral de questões trabalhadas em sala: peso 2. 



Conteúdo programático detalhado e bibliografia por aula 
 
 
Aula 1: Apresentação do curso 
Apresentação do programa e estabelecimento dos acordos coletivos para o semestre 
letivo.  
Levantamento da hipótese a ser debatida e verificada ao longo do curso: seria a segurança 
o principal atributo das democracias hoje?   
Bibliografia: Giorgio Agamben. “Como a obsessão por segurança muda a democracia” 
In: Le Monde Diplomatique Brasil. Edição 78, jan. 2014. Disponível em: 
https://diplomatique.org.br/como-a-obsessao-por-seguranca-muda-a-democracia/  
 
Aula 2: Questões de método: política como guerra e dispositivos de segurança 
Apresentação do campo analítico a ser desenvolvido partindo da genealogia do poder 
proposta por Michel Foucault. Apresentação crítica da noção de dispositivo e verificação 
da inversão do aforismo de Clausewitz.  
Bibliografia: Michel Foucault. “Aulas de 7 e 14 de janeiro de 1976” In: Em defesa da 
sociedade. Curso do Collège de France (1975-1976). Tradução de Maria Ermantina 
Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2002, pp. 3-48. 
Michel Foucault. “Aula de 1 de fevereiro de 1978” In: Segurança, território, população. 
Curso do Collège de France (1977-1978). Tradução de Eduardo Galvão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008, pp. 117-146. 
Bibliografia complementar: Thiago Rodrigues. “Ecopolítica e segurança: a emergência 
do dispositivo diplomático-policial” In: Revista Ecopolítica. São Paulo, Nu-Sol, n. 5, jan-
abr. 2013, pp. 115-156. 
Michel Foucault. “Sobre a história da sexualidade” In: Microfísica do poder. Tradução 
de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979, pp. 243-276. 
Gilles Deleuze. “As estratégias ou o não-estratificado: o pensamento do lado de fora 
(poder)” In: Foucault. Tradução de Claudia Sant’Anna Martins. São Paulo: Brasiliense, 
2005, pp. 78-100. 
 
Aula 3: Referências teóricas clássicas: Estado, governo e regime 
Estabelecimento de uma definição normativa elementar em torno dos conceitos de 
Estado, regime e democracia modernos. 
Bibliografia: Cícero Araújo. “República e democracia” In: Revista Lua Nova. São Paulo: 
CEDC, n 51, 2000, pp. 6-30.  
Bibliografia complementar: Crawford Brough Macpherson. A democracia liberal. 
Origens e evolução. Tradução de Nathanael Caixeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1978. 
 
Aula 4: Neoliberalismo e democracia 1: o que é a racionalidade neoliberal?  
Emergência do neoliberalismo como resposta à crise global no final dos anos 1970 e 
enquanto uma nova racionalidade política. Características das políticas neoliberais e suas 
implicações para a democracia e as políticas de segurança, seguridade e desenvolvimento.  
Bibliografia: Michel Foucault. “Aula de 14 de março de 1979” In: Nascimento da 
Biopolítica. Curso do Collège de France (1978-1979). Tradução de Eduardo Galvão. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008, pp. 297-320. 
Bibliografia complementar: Pierre Dardot e Christian Laval. “O esgotamento da 
democracia liberal” In: A nova razão do mundo. Ensaio sobre a sociedade neoliberal. 
Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2016, pp. 377-402. 
 



Aula 5: Neoliberalismo e democracia 2: campo burocrático e políticas iliberais 
Reconfiguração neoliberal do campo burocrático estatal e o favorecimento de políticas de 
segurança que atingem as liberdades civis nas democracias contemporâneas em 
contradição aos preceitos do liberalismo clássico de contensão do governo.   
Bibliografia: Loïc Wacquant. “Três etapas para uma antropologia histórica do 
neoliberalismo realmente existente” In: Caderno CRH. Tradução de Renato Aguiar. 
Salvador: UFBA, Set./Dez., n. 66, 2012, pp. 505-518. 
Sven Opitz. “Governo não ilimitado – o dispositivo de segurança da governamentalidade 
não-liberal” In: Revista Ecopolítica. São Paulo, n. 2, jan-abr. 2012, pp. 3-36. 
Bibliografia complementar: Wendy Brown. Undoing the demos: neoliberalism’s stealth  
revolution. Massachusetts: MIT Press, 2015. 
 
Aula 6: Uma nova utopia liberal cosmopolita?  
A globalização reacendeu a esperança de uma cidadania e uma democracia globais. Uma 
série de proposta normativas passam a pensar a democracia para além dos limites da 
soberania estatal. Seriam elas capazes de conter a guerra? 
Bibliografia: Otfried Höffe. “República Mundial Subsidiária e Federal” In: A 
democracia no mundo hoje. Tradução de Tito Lívio Cruz Romão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005, pp. 267-409. 
Bibliografia complementar: Amartya Sen. “Democracy as a Universal Value” In: 
Journal of Democracy. Washington D.C., n. 10, v. 3, 1999, pp. 3-17. Disponível em: 
https://www.unicef.org/socialpolicy/files/Democracy_as_a_Universal_Value.pdf. 
Samuel Moyn. The last utopia: human rights in history. Cambridge: Belknap Press of 
Harvard University Press, 2010. 
 
Aula 7: Guerra e democracia cosmopolita  
A Revolução em Assuntos Militares (RMA) e a doutrina da guerra preventiva anunciam 
uma nova ordem da violência global pós-Guerra do Golfo, colocando em xeque o direito 
internacional. Estamos em estado de sítio global com a reativação de conceitos pré-
modernos como Guerra Justa? 
Bibliografia: Paulo Arantes. “Notícias de uma guerra cosmopolita” In: Extinção. São 
Paulo: Boitempo, 2007, pp. 31-134. 
Bibliografia complementar: Antonio Negri e Michael Hardt. “Guerra” In: Multidão: 
guerra e democracia na era do Império. Tradução de Clóvis Marques. Rio de Janeiro: 
Ed. Record, 2005, pp. 21-135. 
 
Aula 8: Guerra ao terror: era das securitizações?  
Pensar a ampliação da noção de segurança para além do campo militar e o impasse 
colocado pelos terrorismos hoje às políticas de Defesa e garantia dos Direitos Humanos. 
Os efeitos na Guerra ao Terror nas políticas de segurança e nos estudos em Segurança 
Internacional. 
Bibliografia: Barry Buzan e Lene Hansen. “Respondendo ao 11 de setembro: um retorno 
a segurança nacional?” In: A evolução dos Estudos de Segurança Internacional. Tradução 
de Flávio Lira. São Paulo: Ed. Unesp, 2012, pp. 341-383. 
Florian Hoffman. “Mudança de paradigma? Sobre direitos humanos e segurança humana 
no mundo pós-11 de setembro” In: Mônica Herz e Arthur Bernardes do Amaral (Orgs.). 
Terrorismo e Relações Internacionais: perspectivas e desafios para o século XXI. Rio de 
Janeiro: Edições Loyola, 2010, pp. 247-275. 
Bibliografia complementar: Giorgio Agamben. Estado de exceção. Tradução de Iraci 
D. Poleti. São Paulo: Boitempo, 2004. 



Chandler, David. “Resilience and human security: The post-interventionist paradigm”. 
Security Dialogue, vol. 43, 2012, pp. 213-229. 
Achille Mbembe. “Necropolítica” In: Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado 
indirecto. Tradução para o espanhol de Elisabeth Falomir Archambault. Madrid: 
Melusina, 2011, pp. 17-75. 
 
Aula 9: Neoliberalismo, democracia e monitoramentos  
A racionalidade neoliberal implica em novas tecnologias de governo que operam no 
campo da segurança de forma conectada às novas tecnologias computo-informacionais. 
Bibliografia: Edson Passetti. “Segurança, confiança e tolerância: comandos na 
sociedade de controle” In: Revista São Paulo Perspectiva. São Paulo, jan/mar, v. 18, n. 
1, 2004, pp. 151-160. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392004000100018. 
Zygmunt Bauman et. al. “Após Snowden: repensando o impacto da vigilância” In: Revista 
EcoPós: Dossiê Tecnopolíticas e vigilância. Tradução de Joana Negri. Rio de Janeiro: 
UFRJ, 2015, pp. 8-35, em https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/view/2660  
Bibliografia complementar: Stephen Graham. “O novo urbanismo militar” In: Cidades 
sitiadas: o novo urbanismo militar. Tradução de Alyne Azuma. São Paulo: Boitempo, 
2016, pp. 121-155. 
Gilles Deleuze. “Post-Scriptum: sobre as sociedades de controle” In: Conversações. 
Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 2000, pp. 219-226. 
 
Aula 10: Política de segurança e criminalização de movimento sociais  
Medidas de segurança implicando no monitoramento e criminalização de cidadãos em 
todo o planeta foram tomadas como reação aos movimentos por justiça global, nos EUA, 
antes dos atentados de 11 de setembro de 2001 e da Guerra ao Terror. 
Bibliografia: Naomi Klein. “Cercas no movimento: criminalizando a dissidência” In: 
Cercas e janelas. Na linha de frente do debate sobre globalização. Tradução de Ryta 
Vinagre. Rio de Janeiro: Record, 2003, pp. 171-214. 
Giorgio Agamben. “Polícia soberana” e “Notas sobre a política” In Meios sem fins. Notas 
sobre a política. Tradução Davi Pessoa. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015, pp. 97-
108. 
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 11: 2008: crise do neoliberalismo e expansão das políticas de austeridade com 
segurança 
A crise financeira de 2008 é tida como momento de virada na política e nas democracias 
contemporâneas. Para alguns autores, é evidência de esgotamento do triunfo liberal 
globalizante do anos 1990, para outros, abre uma nova etapa da dominância neoliberal 
com prejuízos para a democracia. No entanto, independentemente da interpretação, da 
crise desponta ode à austeridade com políticas de segurança ainda mais rígidas. 
Bibliografia: Colin Crouch. The Strange Non-Death of Neoliberalism. Cambridge: Polity 
Press, 2011. 
Wolfgang Streeck. “O retorno do recalcado. O começo do fim do capitalismo neoliberal” 
In: Revista Piauí. Rio de Janeiro, dez., 2017. Disponível em: 
http://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-retorno-do-recalcado/. 



Bibliografia complementar: Antonis Vradis e Dimitris Dalakoglou (Orgs). Revolt and 
Crisis in Greece: Between a Present Yet to Pass and a Future Still to Come. Oakland, 
Baltimore, Edinburgh, London & Athen: AK Press & Occupied London, 2011. 
Mark Blith. Austeridade: a história de uma ideia perigosa. Tradução Freitas e Silva. São 
Paulo: Autonomia Literária, 2017. 
 
Aula 12: Pós-2011: as revoltas urbanas e as políticas de segurança 
A chamada Primavera Árabe e as revoltas urbanas nos EUA e na Espanha trouxeram 
novas configurações políticas de resistência e reativaram medidas de segurança e 
monitoramentos.   
Bibliografia: Judith Butler. Notes Toward a Performative Theory of Assembly. 
Cambridge/London: Harvard University Press, 2015. 
David Graeber. Um projeto de democracia: uma história, uma crise, um movimento. São 
Paulo: Paz e Terra, 2015. 
Perry Anderson. “Explosões em sequência” In: Revista Piauí. Rio de Janeiro, jun. 2011. 
Disponível em:  https://piaui.folha.uol.com.br/materia/explosoes-em-sequencia/. 
Bibliografia complementar: Giorgio Agamben. “For a theory of destituent power” In: 
Nicos Poulantzas Institute and SYRIZA Youth. Public lecture in Athens. 16/11/2013. 
Thiago Rodrigues e Acácio Augusto. “Política, participação e resistências na sociedade 
de controle: entre indignados e a antipolítica” In: Revista Pensamiento Proprio. Julio-
Diciembre 2014 / AÑO 19. CRIES. Disponível em: http://www.cries.org/wp-
content/uploads/2015/03/PP40-2.pdf. 
 
Aula 13: A exceção brasileira 
Políticas de segurança e doutrina de contra-insurgência no Brasil. 
Bibliografia: Paulo Arantes. “Depois de junho a paz será total” In: O novo tempo do 
mundo e outros estudos sobre a era da emergência. São Paulo: Boitempo, 2014, pp. 353-
460. 
Comitê Popular da Copa. Copa pra quem? A Copa do Mundo FIFA 2014 numa 
perspectiva abaixo e à esquerda. São Paulo: Comitê Popular da Copa SP, 2015. 
Bibliografia complementar: Acácio Augusto. “Mais além do “contra o golpe”: 
subsídios para uma analítica do campo de luta” In: Revista Ecopolítica, n. 15. São Paulo: 
PUC-SP, mai-ago, 2016, pp. 56-78. 
Facção Fictícia. Lutando no Brasil: 2013, 2014 e 2105. Sobre grandes mobilizações e o 
que fazer quando a fumaça dissipa. São Paulo: Facção Fictícia, 2015, em: 
https://faccaoficticia.noblogs.org/files/2015/08/DIAGRAM_FINAL.cleaned.pdf  
 
Aula 14: Crítica à democracia, crítica à segurança 
Análise de escritos não-assinados de crítica à democracia como regime securitário. Dentre 
eles um escrito que foi alvo de uma operação de segurança do Estado espanhol (Operação 
Pandora) sob o argumento  
Bibliografia: G.A.C. Contra la democracia. Barcelona: GAC, 2012, em 
https://vozcomoarma.noblogs.org/files/2014/12/contra-la-democracia.pdf  
Crimethinc. From democracy to freedom. The difference between government and self-
determination. Salem: Crimethinc ex-Workers’ Collective 2017, em 
https://cloudfront.crimethinc.com/assets/books/from-democracy-to-freedom/from-
democracy-to-freedom_screen_two_page_view.pdf 
 
Aula 15: Apresentação dos trabalhos 
 


