
PLANO DE ENSINO 
– Período especial de atividades remotas / 2º semestre de 2020 –

 Linha de pesquisa: Não se aplica.
Disciplina: Tópicos Especiais em Sociologia II – Sociologia do 
medo e da guerra

Código: SOCI7084

Nível: (  X ) Mestrado  (  X ) Doutorado Nº de matriculados/as: 
Nº de discentes de acordo com a proposta: 

Natureza: (  ) Obrigatória (  x) Eletiva Carga horária: 30 Créditos: 
Professor/a/es: Pedro Rodolfo Bodê de Moraes e André Giamberardino
Ementa: Sociologia do medo e da guerra. O medo como motivo e a guerra como fim.
Leituras de base e contemporâneas sobre as relações entre guerra e sistema de justiça
criminal e a construção social do medo do crime. "No medo, a indústria de consumo
encontrou a mina de  ouro sem fim e auto  renovável  que há  muito procurava" (Z.
Bauman)

Programa

SESSÃO 1 – Guerra: leituras de base e os clássicos.
SESSÃO 2 – Guerra: leituras contemporâneas e novas abordagens.
SESSÃO 3 – Sociologia da violência: leituras de base.
SESSÃO 4 – Sociologia do medo.
SESSÃO 5 – Guerra e medo na justiça criminal contemporânea.

Metodologia/Descrição das atividades e recursos tecnológicos a serem empregados:  a
comunicação com a turma ocorre via e-mail e também via grupo de WhatsApp. Os encontros
ocorrerão  online,  via  plataforma  Teams  ou  Zoom.  Os/as  estudantes  realizam  a  leitura
(seguindo as mesmas orientações das aulas presenciais abaixo) e participam do encontro de
forma remota. Todas as aulas um ou dois alunos se responsabilizam pela sistematização da
leitura  e  exposição  inicial.  Os  textos  selecionados  serão  disponibilizados  pela  mesma
plataforma utilizada para as sessões.  As discussões dos temas propostos no programa serão
desenvolvidas a partir das leituras obrigatórias e previamente programadas. O levantamento
de questões, identificação da tese defendida pelo/a autor/a, identificação e compreensão dos
conceitos envolvidos e a contextualização das temáticas são centrais para a compreensão e
análise dos conteúdos. Orienta-se que as leituras sejam sistematizadas por escrito.
Durante cada atividade, há espaço para debate, perguntas e comentários 

Cronograma: 

- 20 hs de atividades síncronas, sempre às quintas-feiras, 14-18h.

- 10 hs de atividades assíncronas reservadas às leituras dirigidas da bibliografia 
sugerida, orientações individuais e visualizações de filmes e vídeos previstos.

CRONOGRAMA / CALENDÁRIO
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SESSÃO 1 – 24/09  – O medo como motivo  e  a  guerra  como fim: apresentação da
disciplina e das referências para leitura.

EINSTEIN, Albert; FREUD, Sigmund. Por que a Guerra?: cartas trocadas em 1932. 

ZELDIN, Theodore. Uma história intima da humanidade.  RJ: BestBolso, 2008. (Cap. 10 e 
12).

SESSÃO 2 – 08/10 – Guerra: leituras de base e os clássicos.

CLAUSEWITZ, Carl Von. Da guerra, 1832. Versão de domínio público, com ensaios 
introdutórios de Peter Paret, Michael Howard e Bernard Brodie.

GROTIUS, Ugo. O direito da Guerra e da paz. Ijuí: Unijuí, 2004 [1625] (Livro I)

HOBBES, Thomas. Leviathan. Versão de domínio público, Cap. 18 e 28 [1651]

MAQUIAVEL, Nicolau. A arte da guerra. LPM Pocket, 2008 [1521]

MARX, Karl. A Guerra civil em França, 1871.

TILLY, Charles. “Como a Guerra fez os Estados e vice-versa”, in: Coerção, Capital e 
Estados Europeus, 1993.

SESSÃO 3 – 22/10 – Guerra: leituras contemporâneas e novas abordagens

ADORNO, Theodor. “Educação após Auschwitz”. Versão de domínio público 1965.

ARENDT, Hannah. Da violência. Versão de domínio público, 2004 [1969].

BUTLER, Judith Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto?, 2009.

FANON, Frantz. Os condenados da terra. Rio  de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968 
[1961].

VIRILIO, Paul. Guerra Pura: a militarização do cotidiano. São Paulo: Brasiliense, 1983.

SESSÃO 4 – 05/11 – Sociologia da violência: leituras de base.

ELIAS, Norbert.  “Sugestões  para uma teoria  de processos civilizadores”.  In:  O processo
civilizador, vol. 2. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993, parte 2.

WIEVIORKA, Michel. “O novo paradigma da violência”. Tempo Social, vol. 9, n. 1, 1997, p.
5-41.

WIEVIORKA, Michel. “Violencia y crueldad”. Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 37,
2003, P. 155-171.

ZIMBARDO, Philip. O efeito Lúcifer: como pessoas boas se tornam más. Rio de Janeiro: 
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Record, 2013.

SESSÃO 5 – 19/11 – A construção social do medo e a guerra na justiça criminal 
contemporânea.

BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2008 [2006].

BAUMAN, Zygmunt. Europa (Cap. 3: Do Estado Social para o Estado de Segurança). Rio de
Janeiro: Zahar, 2006 [2004].

DELUMEAU, J. A história do medo no Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1978.

GLASSNER, Barry. Cultura do Medo. São Paulo: Editora Francis, 2003.

FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade (Aulas de 7 de janeiro de 1976, 14 de janeiro de 
1976 e 21 de janeiro de 1976). São Paulo: Martins Fontes, 2005.

JAMES, Willian. “El equivalente moral de la Guerra”, tradução de “The moral equivalent of
war”. Texto a ser disponibilizado, 1910.

SCHMITT, Carl. Teologia política (Parte 1). Belo Horizonte: Del Rey, 2006 [1922].

SILVA, Luiz Antonio Machado da; LEITE, Márcia Pereira. “Violência, crime e polícia: o
que  os  favelados  dizem  quando  falam desses  temas?”  Sociedade  e  Estado,  v.  22,  n.  3.
Brasília: Ed.UnB, 2007, p. 545-591.

Leituras complementares

AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2002 [1995].

BALKIN, Steven. “Victimization rates, safety and fear of crime”. Social Problems, vol. 26,
n. 3, 1979, p. 343-358.

GALULA, David.  Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. Westoport: Praeger, 
2006 [1964].

JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. Direito Penal do Inimigo: noções e críticas
(Parte 1). Porto Alegre: Livraria do Advogado: 2007.

HALE,  Chris.  “Fear  of  crime:  a  review  of  the  literature”.  International  Review  of
Victimology, vol. 4, 1996, p. 79-150.

HARCOURT, Bernard. The Counterrevolution: how our government went to war against its 
own citizens. New York: Basic Books, 2018. (sugestão: introdução e partes 1 e 2, p. 1-122).

TRINQUIER, Roger. Modern warfare: a French view of Counterinsurgency. Fort 
Leavenworth: US Army Command and General Staff College, 1985. [1964]

Avaliação:
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A avaliação será realizada através da apresentação de Trabalho final, a ser entregue
após  o  término  das  aulas,  versando  sobre  temáticas  desenvolvidas.  O  mesmo  poderá
constituir-se em um artigo, capítulo da Dissertação de Mestrado e/ou da Tese de Doutorado
em andamento. A nota final (atividades de leitura e seminário + trabalho final

Bibliografia Básica: indicada acima e organizada por tema/sessão.
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