
	 	 


“Cidades em Guerra”: Militarização, pacificação e a questão urbana 

Profs. Lia Rocha (Uerj) e Frank Davies (UVV). 
Dia e horário: terças-feiras de 10h às 12h (encontros síncronos semanais) 
As aulas acontecerão através da plataforma Zoom. 

Ementa: 
 O debate sobre militarização pela literatura anglo-saxã está fortemente marcado pela 
posição de destaque militar experimentada pelos Estados Unidos da América desde a segunda 
metade do século XX - posição essa que se consolidou após os atentados de 11 de setembro de 
2001. A reação americana ao 11 de setembro deslanchou uma "Guerra ao Terror" que superou as 
“guerras” anteriores (a Guerra Fria, às drogas e ao crime), que moldaram a relação do país com o 
resto do mundo, confirmando o país como centro do poder imperial (Harvey, 2005; Graham, 
2017). Este evento recupera, inclusive, a temática da militarização como objeto de preocupação 
de sociólogos e antropólogos, articulado a discussões mais recentes em torno do estado e ao fato 
de muitos dos “campos de pesquisa” terem se tornado, eles mesmos, campos de guerra (Lutz, 
2018). Assim, compreender e conceituar a militarização enquanto fenômeno sociológico (em 
contraste com abordagens como as das Relações Internacionais e de estudos sobre Defesa, por 
exemplo) torna-se tema relevante e urgente nos tempos atuais. 
 No Brasil, reflexões sobre “guerra” e militarização compõem o rol de temas de pesquisa de 
diversas áreas das ciências sociais. A princípio, é possível identificar três campos de pesquisa 
que, com diferentes abordagens, exploram o assunto: os estudos sobre as instituições das Forças 
Armadas; os estudos sobre polícia e policiamento; e os estudos sobre o mundo do crime e seus 
impactos sobre a sociabilidade nas periferias. É a partir dessas pesquisas que chegamos, 
conceitualmente, à militarização. Entretanto, nossa experiência colonial recoloca a questão da 
militarização em outros termos: quando a "guerra" não esteve entre nós? Quando ela foi a 
exceção? É possível falar em militarização, ou ainda “remilitarização”, a partir da experiência de 
uma população historicamente (e repetidamente) “pacificada”?  
 Neste curso iremos discutir essas questões, colocando em contraste bibliografias 
nacionais e internacionais. Trata-se de uma exploração da literatura sobre tais temas, buscando 
dialogar com questões e preocupações de distintos campos de pesquisa.  
 A avaliação da disciplina será um trabalho, a ser entregue após o fim das aulas, a partir de 
parâmetros discutidos posteriormente.  

Este não é o programa definitivo. Modificações serão feitas ao longo do curso. 
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Programa: 

Aula 1 - Militarização: conceitos e vertentes 
Mabee, Bryan, and Srdjan Vucetic. "Varieties of militarism: Towards a typology." Security dialogue 

49.1-2 (2018): 96-108. 
Lutz, Catherine. "Making war at home in the United States: Militarization and the current crisis." 

American Anthropologist 104.3 (2002): 723-735. 
Leite, Marcia; Rocha, Lia; Farias, Juliana, e Carvalho, Monique. Introdução. In: ______. (orgs). 

Militarização no Rio de Janeiro: da pacificação à intervenção. Rio de Janeiro: Mórula 
Editorial, 2018. 

Leitura complementar: 
Foucault, Michel. Aula de 14 de janeiro de 1976 In: ______. Em Defesa da Sociedade: curso no 

Collège de France (1975-1976). São Paulo, Martins Fontes (2005): 27-48.   

Aula 2 - Militarização, pacificação e projeto colonial  
Mbembe, Achille. Necropolítica. n-1 edições, 2021. 
Neocleous, Mark. "The dream of pacification: Accumulation, class war, and the hunt." Socialist 

Studies/Études socialistes (2013). 
Oliveira, João Pacheco de. "Pacificação e tutela militar na gestão de populações e territórios." 

Mana 20 (2014): 125-161. 

Leitura Complementar: 
Lutz, Catherine. "Empire is in the details." American Ethnologist 33.4 (2006): 593-611. 
Méndez, Pierre Mesnard Y. "Capitalism means/needs war." Socialism and Democracy 16.2 (2002): 

65-92. 
Fanon, Frantz. Sobre a violência. In: ______. Os Condenados da Terra. Lisboa: Editora Terra 

Livre. (1961, 2015): 39-109. 

Aula 3 - Militarização das cidades  
Benmergui, Leandro & Rafael Soares Gonçalves (2019) Urbanismo Miliciano in Rio de Janeiro, 

NACLA Report on the Americas, 51:4, 379-385. 
Graham, Stephen. Introdução: “Alvo Interceptado". In: ______. Cidades Sitiadas: O Novo 

Urbanismo Militar. São Paulo, Boitempo (2016): 23-47. 
Magalhães, Alexandre. "A guerra como modo de governo em favelas do Rio de Janeiro." Revista 

Brasileira de Ciências Sociais 36 (2020).  
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Telles, Vera da Silva. "Cidade: produção de espaços, formas de controle e conflitos." Revista de 
Ciências Sociais, Fortaleza, v. 46, n. 1, jan/jun, 2015, p. 15-41. 

Leitura Complementar: 
Kaldor, Mary; Sassen, Saskia. Introduction: Global Insecurities and Urban Capabilities In: ______. 

Cities at war: Global insecurity and urban resistance. New York, Chichester: Columbia 
University Press (2020). 

Lefebvre, H. (2013). Prefácio: a produção do espaço. Estudos Avançados, 27(79), 123-132. 
Nasser, Reginaldo Mattar. As cidades e as novíssimas guerras. In: Benedito da Silva Filho,  

Edison e Rodrigo Fracalossi de Moraes (orgs.). Defesa nacional para o século XXI: política 
internacional, estratégia e tecnologia militar. Rio de Janeiro : Ipea, 2012: 271-295. 

Virilio, Paul. "A cidade superexposta." In: ______. O espaço crítico e as perspectivas do tempo 
real. Rio de Janeiro: Editora 34 (1993). 

Aula 4 - Mobilidades militares 
Davies, Frank Andrew. "Mobilidades militares nas cidades contemporâneas." Dilemas, Revista de 

Estudos de Conflito e Controle Social, 14 (1), Jan-Apr 2021: 329-335. 
Merriman, Peter, et al. "Interventions on military mobilities." Political Geography 56 (2017): 44-52. 
Sheller, Mimi. "The islanding effect: post-disaster mobility systems and humanitarian logistics in 

Haiti." cultural geographies 20.2 (2013): 185-204. 
Woodward, Rachel; Jenkings, K. Neil. "Soldier." In: ADEY, P. et. al. (orgs). The Routledge 

Handbook of Mobilities. Londres: Routledge, 2014. 

Aula 5 - Guerras Humanitárias 
Agier, Michel. "Between war and city: Towards an urban anthropology of refugee camps." 

Ethnography 3.3 (2002): 317-341. 
Giroux, Henry A. "Reading Hurricane Katrina: Race, class, and the biopolitics of disposability." 

College Literature (2006): 171-196. 
Guerra, Lucas. "Raça, racismo e operações de paz: uma análise crítica da MINUSTAH." Revista 

Neiba, Cadernos Argentina Brasil 7.1 (2018). 

Leitura complementar: 
De Toledo Gomes, Aureo; Morais, Braga. "Abuso e exploração sexual em operações de paz: o 

caso da MINUSTAH." Revista Estudos Feministas 28.3 (2020). 

Aula 6 - Guerra, Raça e Gênero 
Birman, Patrícia; Pierobon, Camila. "Viver sem guerra? Poderes locais e relações de gênero no 

cotidiano popular." Revista de Antropologia 64.2 (2021). 
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McClintock, Anne. "Couro imperial: raça, gênero e sexualidade no embate colonial." Campinas: 
Editora da Unicamp (2010). 

Leitura complementar: 
Silva, Denise Ferreira da. "A dívida impagável: lendo cenas de valor contra a flecha do 

tempo." São Paulo: Oficina de Imaginação Política (2017). 

Aula 7 - Militarização na América Latina 
Rodrigues, Thiago. "Narcotráfico e militarização nas Américas: vício de guerra." Contexto 

Internacional 34 (2012): 9-41. 
Rodriguez, Saul M. "Building civilian militarism: Colombia, internal war, and militarization in a mid-

term perspective." Security Dialogue 49.1-2 (2018): 109-122. 
Montenegro, Francisco J. Verdes. "La (re) militarización de la política latinoamericana: Origen y 

consecuencias para las democracias de la región." Documentos de trabajo (Fundación 
Carolina): Segunda época 14 (2019. 

Aula 8 - Ditadura militar e transição democrática no Brasil 
Campos Coelho, Edmundo. "A Instituição Militar no Brasil: Um Ensaio Bibliográfico." BIB: O que se 

deve ler em Ciências Sociais no Brasil, 3 (1990). 
Codato, Adriano. "Uma história política da transição brasileira: da ditadura à democracia." Revista 

de Sociologia Política 23 (2005): 83-106. 
Martins Filho, João Roberto. "Ordem desunida: militares e política no governo Bolsonaro". Revista 

Perseu, 18 (2019). 

Leitura Complementar: 
Leirner Camargo, Piero. "A pesquisa de campo com militares: algumas questões metodológicas". 

Trabalho originalmente apresentado no GT "Forças Armadas, Estado e Sociedade". 
ANPOCS, 1996. 

Mathias, Suzeley K.;Zague, José Augusto; Santos, Leandro. “A política militar brasileira no 
governo Dilma Rousseff: o discurso e a ação". OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 25, nº 1, 
jan.-abr., p. 136-168, 2019. 

Aula 9 - Militarização das polícias e da segurança pública 
Müller, Markus-Michael. "Policing as pacification: Postcolonial legacies, transnational connections, 

and the militarization of urban security in democratic Brazil." Police abuse in contemporary 
democracies. Palgrave Macmillan, Cham, 2018. 221-247. 
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Souza, Luís Antônio Francisco de; Aguiar Serra,  Carlos Henrique. "Quando o Estado de exceção 
se torna permanente: reflexões sobre a militarização da segurança pública no Brasil." Tempo 
Social 32 (2020): 205-227. 

Wacquant, Loïc. "The militarization of urban marginality: Lessons from the Brazilian 
metropolis." International political sociology 2.1 (2008): 56-74. 

Leitura Complementar: 
Miranda, Ana Paula Mendes de. "Militarização e direitos humanos: gramáticas em disputa nas 

políticas de segurança pública no Rio de Janeiro/Brasil." Forum Sociológico. Série II. No. 25. 
CESNOVA, 2014. 

Soares, Luis Eduardo. Por que desmilitarizar as polícias? (Entrevista ao Nexo Jornal). Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=mncaIit_nuM 

McMichael, Christopher. "Pacification and police: A critique of the police militarization thesis." 
Capital & Class 41.1 (2017): 115-132. 

Aula 10 - Guerra e Paz no Rio de Janeiro 
Barros, Rachel. Rio de Janeiro: o caleidoscópio da militarização urbana. 2018. In: LEITE, Márcia 

et al. Militarização no Rio de Janeiro: da pacificação à intervenção, p. 283-296. Rio de 
Janeiro: Mórula, 2018. 

Leite, Márcia Pereira. "Da “metáfora da guerra” ao projeto de “pacificação”: favelas e políticas de 
segurança pública no Rio de Janeiro." Revista Brasileira de Segurança Pública 6.2 (2012). 

Menezes, Palloma Valle. "Monitorar, negociar e confrontar: as (re) definições na gestão dos 
ilegalismos em favelas “pacificadas”." Tempo Social 30 (2018): 191-216. 

Rocha, Lia de Mattos. "Militarização e democracia no Rio de Janeiro: efeitos e legados da 
“pacificação" das favelas cariocas." Revista Ensaios (2019): 80-98. 

Aula 11 - Milícias e privatização da segurança  
Souza Alves, José Cláudio. "Milícias: mudanças na economia política do crime no Rio de Janeiro." 

In: JUSTIÇA GLOBAL (org.), Segurança, tráfico e milícia no Rio de Janeiro, Fundação 
Heinrich Böll, Rio de Janeiro, 2008: 33-36. 

Cano, Ignacio; Duarte, Thais Lemos (2012). No sapatinho: a evolução das milícias no Rio de 
Janeiro (2008-2011). LAV, Laboratório de Análise da Violência (LAV-UERJ). Capítulo 7. 

Hirata, Daniel et. al. A expansão das milícias no Rio de Janeiro: uso da força estatal, mercado 
imobiliário e grupos armados. Rio de Janeiro: Heirich Boll, 2021. 

Leander, Anna. "The market for force and public security: The destabilizing consequences of 
private military companies." Journal of Peace Research 42.5 (2005): 605-622. 

Zanetic, André. "Policiamento e segurança privada: duas notas conceituais." Estudos de 
Sociologia 17.33 (2012). 
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Leitura complementar: 
Durão, Susana; Dark, Marcio. "Polícia, segurança e ordem pública: perspectivas portuguesas e 

brasileiras". ICS. Imprensa de Ciências Sociais, 2012. 
MISSE, Michel. Mercados ilegais, redes de proteção e organização local do crime no Rio de 

Janeiro, “Revista de Estudos Avançados”, São Paulo, v. 21, n. 61, 2007, pp.139-157.  

Aula 12 Contra-insurgência e resistências 
Martins, Gizele. Introdução: Militarização e a resistência das mulheres em territórios de conflitos 

no Brasil, na América Latina e na Palestina. In: PACS. A Fortaleza das Mulheres: relatos 
sobre a militarização da vida (2019). 

Vine, David. "No Bases? Assessing the Impact of Social Movements Challenging US Foreign 
Military Bases." Current Anthropology (2019). 
Graham, Stephen. Contrageografias. In: ______.  Cidades Sitiadas: O Novo Urbanismo 
Militar. São Paulo, Boitempo (2016): 443-477. 
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