
Segurança Internacional

Período/Turno: Integral (5º Termo) / Noturno (7º Termo) em regimes de
Atividades Domiciliares Especiais (ADEs)
Carga Horária Total: 60hs, 14 semanas de 4hs/aula em atividades
síncronas e assíncronas
Prof. Dr. Acácio Augusto
Prof. Assistente em Estágio Docente Pedro Rocha (Doutorando no
Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas)

Objetivos

Gerais: Este curso é uma introdução ao estudo dos problemas de Segurança nas
Relações Internacionais. A proposta é estimular uma leitura crítica sobre este tema,
empregando diferentes perspectivas teóricas e analíticas. Espera-se que os estudantes
estejam aptos, ao final dessa UC, a analisar de forma aprofundada e crítica os problemas
de segurança internacional que afetam atores estatais e não-estatais.

Específicos:
• Identificar os aspectos políticos, militares e não-militares da segurança;
• Discutir a ação de governos e estados no estabelecimento dos dispositivos políticos de
segurança nacional;
• Abordar o papel das instituições internacionais no estabelecimento da segurança
internacional;
• Identificar o debate contemporâneo acerca da Segurança Internacional, tais como
novas ameaças, novas guerras e a intersecção com segurança pública (Nacional), crime
internacional e medidas de segurança internacional;
• Elaborar abordagens acerca de temas e problemas das Relações Internacionais
segundo a perspectiva da segurança internacional.

‘
Ementa:
Conceitos e problemas envolvendo as áreas de Segurança Internacional/Nacional e
estratégia, abordados em perspectiva analítica e histórica.

Conteúdo Programático:
1. A discussão conceitual sobre guerra e segurança na modernidade
2. Segurança e Defesa para os Estados
3. Teorias de Relações Internacionais e Segurança Internacional
4. Segurança Humana e ampliação dos setores securitizados
5. Segurança Internacional e tecnologias de vigilância e monitoramento
6. Transformações no conceito de guerra e ampliação da militarização
7. O Brasil e a América do Sul na discussão da Segurança Internacional
8. Segurança Internacional e “Novos Atores”: crime transnacional
9. Terror, terrorismos e medidas de segurança



Metodologia do curso:
Leitura e sistematização de textos, artigos e capítulos de livros;
Encontro síncronos expositivos e dialogados via Google Meet no Classroom;
Análise de documentos e eventos sobre Segurança Internacional como atividade
assíncrona;
Assistência de material multimídia indicado ao longo do curso e disponibilizado no
Classroom.

Recursos instrucionais necessários:
Sala no Google Classroom e ferramentas de conectividade remotas. Drive de textos,
artigos e livros. Artigos em revistas acadêmicas, documentos oficiais e material
multimídia de imprensa e produção cultural (jornais, revistas, sites, filmes e
documentários).

Critérios de avaliação:
No regime de ADE a orientação é de conceito cumprido/não-cumprido. Para se
considerar o aproveitamento do curso será exigido do(a) estudante a entrega, no 12º
encontro síncrono do curso (6 e 7 de julho), de uma síntese da bibliografia trabalhada
até metade do curso, formando uma parte da exigência de cumprido. Ela será
complementada pela entrega de um trabalho final, que poderá ser individual ou em
grupo de até 4 pessoas, a ser entregue nos dias 27 e 28 de julho.

Conteúdo programático detalhado e bibliografia por aula:

Aula 1 (13 e 14/04/2021): apresentação do curso
Apresentação e discussão do programa do semestre e estabelecimento dos acordos
coletivos, entre sala e professor, para os semestre letivo.

Aula 2 (27 e 28/04/2021): guerra e paz nas relações internacionais
O sentido moderno da guerra, suas transformações contemporâneas, suas relações com a
política e condições para a paz e a segurança. Comentário sobre a função da guerra entre
povos não-ocidentais.

Bibliografia: Carl Von Clausewitz. “O que é a guerra?” in Da guerra. São Paulo:
Martins Fontes, 2003, pp. 7-30.
Pierre Clastres. “Arqueologia da violência: a guerra nas sociedades primitivas” In
Arqueologia da Violência. Ensaio de Antropologia Política. Tradução de Eugênio
Marcondes de Moura. São Paulo: Brasiliense, 1982, pp. 167-204.
Bibliografia complementar: Florestan Fernandes. A função social da guerra na
sociedade tupinambá (1920-1995). São Paulo: Globo, 2006.

Aula 3 (04 e 05/05/2021): questões de método e epistemologias
A questão da guerra e da paz, suas referências teóricas e metodológicas na teoria da
clássica das RI. Problematização acerca da centralidade do Estado nas análises em
Segurança Internacional e indicação de outros caminhos possíveis para se pensar a
guerra e a paz.



Bibliografia: R. B. J. Walker. “As Relações Internacionais como teoria política” in
Inside/Outside. Relações Internacionais como teoria política. Tradução de Luis Carlos
Moreira da Silva. Rio de Janeiro: Ed. PUC-RJ/Ed. Apicuri, 2013, pp. 17-57.
Bibliografia complementar: Thiago Rodrigues. “Sob o signo da guerra: Proudhon e as
Relações Internacionais” In José Maria Carvalho Ferreira et. ali. (Orgs). Anarquia e
anarquismos: prática de liberdade entre histórias de vida (Brasil/Portugal). Rio de
Janeiro: NAU Editora, 2021, pp. 151-186.

Aula 4 (11 e 12/05/2021): definição de tema, área e problemas
Definição do campo histórico e metodológico dos estudos em Segurança Internacional.

Bibliografia: Barry Buzan e Lene Hansen. “Definindo os Estudos de Segurança
Internacional” e “As questões-chave nos Estudos de Segurança Internacional” in A
evolução dos Estudos de Segurança Internacional. Tradução de Flávio Lira. São Paulo:
Ed. Unesp, 2012, pp. 33-75.

Aula 5 (17 e 18/05/2021): Segurança Internacional, Estudos da Paz, Defesa e
Estudos Estratégicos
Seriam as áreas de Segurança Internacional, Estudos Estratégicos e Estudos de Defesa
campos equivalentes? Quais as aproximações e os distanciamentos, tanto enquanto
áreas de conhecimento, quanto práticas políticas?

Bibliografia: Eurico de Lima Figueiredo. “Estudos Estratégicos como Área de
Conhecimento Científico” in Revista Brasileira de Estudos de Defesa. jul./dez. 2015, v.
2, pp. 107-128.
Gilberto Oliveira. “Estudos da Paz: origens, desenvolvimento e desafios críticos atuais.
Carta Internacional, v.12, n.1,p.148-172, 2017.

Aula 6 (25, 26 e 27/05/2021): Ciclos de debates virtuais
Evento LASInTec: “Segurança, violência e autodefesa: a quem á dado o direito de
matar?” Programação a definir, ela será publicada, até o final de abril, no Classroom e
no site: https://lasintec.milharal.org/ e será transmitida no canal de YouTube do
LASInTec: https://www.youtube.com/channel/UCJXs3tioSeNCKKxbuBdO8zQ

Aula 7 (1 e 2/06/2021): Resolução de conflitos
A resolução de conflitos como processo político multifacetado, seus desafios,
dinâmicas, causas, consequências, principais conceitos e modelos de análise.

Bibliografia: Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse & Hugh Miall. Contemporary
Conflict Resolution: The prevention, management, and transformation of deadly
conflicts. Cambridge, UK: Polity Press, 2011 (Cap. 1 e Cap.4)

Aula 8 (8 e 9/06/2021): Segurança, soberania e democracia
Como a busca por segurança, em sentido amplo, e as políticas de Segurança
Internacional em um mundo globalizado estão impactando a soberania e a democracia
dos Estados?

Bibliografia: Francis Fukuyama. “Estados Fracos e legitimidade internacional” in
Construção de Estados. Governo e organização no século XXI. Tradução de Nivaldo
Montingelli Jr. Rio de Janeiro: Rocco, 2005, pp. 123-153.

https://lasintec.milharal.org/
https://www.youtube.com/channel/UCJXs3tioSeNCKKxbuBdO8zQ


Amartya Sen. “Democracy as a Universal Value” in Journal of Democracy. Washington
D.C., 1999, n. 10, v. 3, pp. 3-17. Disponível em:
https://www.unicef.org/socialpolicy/files/Democracy_as_a_Universal_Value.pdf.
Bibliografia complementar: Michael Hardt e Antonio Negri. “Transições de
soberania” in Império. Tradução de Berilo Vargas. Rio de Janeiro: Record, 2001, pp.
85-224.

Aula 9 (15 e 16/06/2021): Brasil e a Segurança Internacional
Como o Brasil está inserido nas questões de Segurança Internacional a partir de sua
atual Estratégia Nacional de Defesa?

Bibliografia: João Roberto Martins Filho, Paulo Ribeiro Cunha, Samuel Alves Soares e
Sued Castro Lima. “Os militares e a política” in Érica C. A. Winand, Thiago Rodrigues,
Sérgio Aguilar (Orgs.). Defesa e segurança do Atlântico Sul: VIII ENABED. São
Cristóvão: Editora UFS, 2016, pp. 243-255.

Aula 10 (22 e 23/06/2021): Semana do Congresso Acadêmico da Unifesp
Não haverá atividade da disciplina nessa semana para que os estudantes participem do
congresso.

Aula 11 (29 e 30/06/2021): Segurança Humana, terrorismos e direitos humanos
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.

Bibliografia: 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.
UNPD. Human Development Report. Oxford/New York: Oxford University Press, 1994
(especialmente “Chapter 2: New dimensions of human securuty”) pp. 22-46.

Aula 12 (06 e 07/07/2021): avaliação individual e prazo final para estabelecimento
dos temas dos trabalhos coletivos

Aula 13 (13 e 14/07/2021): novas dimensões, outras abordagens
Como a ampliação do raio de ação da Segurança Internacional abriu caminhos para
outras abordagens analíticas e teóricas (não necessariamente novas) sobre o tema da
segurança?

Bibliografia: Barry Buzan e Lene Hansen. “Ampliando e aprofundando a segurança” in
A evolução dos Estudos de Segurança Internacional. Tradução de Flávio Lira. São
Paulo: Ed. Unesp, 2012, pp. 287-339.
Edson Passetti; Acácio Augusto; Et Al. “Segurança planetária” In Ecopolítica. São
Paulo: Hedra, 2019, pp. 187-217.
Bibliografia complementar: 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 14 (20 e 21/07/2021): novas guerras, novos alvos: securitizações e militarizações

https://www.unicef.org/socialpolicy/files/Democracy_as_a_Universal_Value.pdf


A ampliação das securitizações e das militarizações decorrente das transformações da
Segurança Internacional, da guerra e da emergência do crime internacional.

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.

Aula 15 (27 e 28/07/2021): apresentação de seminário de Pedro Rocha e entrega dos
trabalhos em grupo da turma.


