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DISCIPLINA 
VIOLÊNCIA E CONFLITOS: a construção do perigo e da sujeira na sociedade 
contemporânea  
 

"A sociedade não percebe que as próprias explicações oferecidas são violentas porque está 

cega ao lugar efetivo de produção da violência" Marilena Chauí. 

Apresentação  

A palavra violência vem do latim “vis” e significa força, vigor, potência. A palavra conflito 
também vem do Latim conflictu e significa choque, embate das pessoas que lutam; reencontro; 
discussão; altercação; desordem; antagonismo; oposição; conjuntura; momento crítico. 
Violência e conflitos são termos mais familiares e próximos em nosso cotidiano do que 
gostaríamos de aceitar.  A disciplina objetiva centrar a discussão nas perspectivas 
antropológicas e das ciências sociais sobre a problemática social da violência e suas múltiplas 
formas sociais que são denominadas e abarcadas pela noção de violência. Pretende-se nesse 
percurso identificar as perspectivas de diferentes sujeitos e grupos sociais às formas de 
violência.  Dentro desse enfoque visa-se compreender a configuração histórica dos  direitos 
humanos, e a articulação  desse debate com os temas: desigualdades e politicas públicas, 
movimentos sociais  e cidadania,  democracia e legitimidade do conflito.   

Objetivos: Os temas abordados serão violência e direitos humanos, violência e  gênero; 
Violência urbana; violência e racismo institucional, Violência e ética,   

METODOLOGIA : aulas expositivas, projeções de vídeos, debates, exercício de interpretação e 
escrita de textos, seminários, trabalhos de pesquisa.  
 
ATIVIDADES E AVALIAÇOES 
Participação nas discussões, seminários preparados em equipe e  realizados ao longo de toda a 
disciplina; exercícios em sala de aula;  resenhas; trabalho final da disciplina.  
 
Importante: Por motivações pedagógicas, este plano de ensino poderá sofrer ajustes e/ou 
alterações. 
 
 
Data  Conteúdo/atividade  Leituras  
09/03  Apresentação do PROGRAMA  



 

 

Programa   
 
16/03 

Violência /Direitos 
Humanos  

RIFIOTIS, Teófilos. Direitos humanos: sujeito de direitos e 
direitos do sujeito. In: SILVEIRA, R.M.G. et al. (Orgs). 
Educação em Direitos Humanos: fundamentos teóricos-
metodológicos. João Pessoa: Editora Universitária, p. 231-
244,2007. 
 
Material base: Programa Nacional de Direitos Humanos 3 
(PNDH 3). Ler: Apresentação, Diretriz 1 e 2)  
 

23/03 Feriado  
30/03   

PANIKKAR, Raimundo. É a noção dos direitos do homem 
um conceito ocidental? In. BALDI, CESAR AUGUSTO. 
Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2004 [1983]. 
Material base: Programa Nacional de Direitos Humanos 3 
(PNDH 3). Ler: Eixo Orientador III . 
 

06/04  Violência/Gênero  OLIVEIRA, Rosa Maria R. de. Gênero, diversidade sexual 
e Direitos Humanos. In: RIFIOTIS, Theophilos; 
RODRIGUES, Tiago Hyra (Org). Educação em direitos 
humanos: discursos críticos e temas contemporâneos. 
Florianópolis: UFSC, 2008. 
Material base: Programa Nacional de Direitos Humanos 3 
(PNDH 3). Ler: Diretriz 10: Garantia da Igualdade na 
Diversidade – Objetivo estratégico V: Garantia do respeito 
à livre orientação sexual e identidade de gênero Correa, 
Mariza. Morte em família, sp : Graal 1981.  
Gregori, MF Cenas e queixas: um estudo sobre mulheres, 
relações violentas e práticas feministas, RJ Paz e 
Terra/ANPOCS.  
SARTI, CYNTHIA. Violência familiar: relações violentas 
e contexto social: In. Antropologia e direito: temas para 
estudos jurídicos,  RJ: Brasília, Contra Capa, ABA,2010, p. 
502- 509 

13/04  COELHO DOS SANTOS, Sílvio. Índios, direitos e 
violência oficial. In: RIFIOTIS, Theophilos; 
RODRIGUES, Tiago Hyra (Org). Educação em direitos 
humanos: discursos críticos e temas contemporâneos. 
Florianópolis: UFSC, 2008.  
Material base: Programa Nacional de Direitos Humanos 3 
(PNDH 3). Ler: Eixo Orientador III – Objetivo estratégico 
II: Garantia dos povos indígenas da manutenção e resgate 
das condições de reprodução, assegurando seus modos de 
vida  

20/04 Violência/racismo 
institucional  

CHAUI, Marilena. Violência, Racismo e Democracia. 
BALDI, Cesar. Até quando a teoria dos direitos humanos vai 
ignorando raça e gênero? http://emporiododireito.com.br/ate-



 

 

quando-a-teoria-critica-dos-direitos-humanos-vai-continuar-
ignorando-raca-e-genero/ 27/02/2017 

27/04  CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. O futuro da questão 
indígena. Estud. av. vol.8 no.20 São Paulo Jan./Apr. 1994 
COELHO DOS SANTOS, Sílvio. Índios, direitos e 
violência oficial. In: RIFIOTIS, Theophilos; 
RODRIGUES, Tiago Hyra (Org). Educação em direitos 
humanos: discursos críticos e temas contemporâneos. 
Florianópolis: UFSC, 2008.  
https://www.youtube.com/watch?v=091GM9g2jGk  

Belo monte,  anuncio de uma guerra.   

Belo Monte: Depois da Inundação (vai ser lançado) Filme 
de Todd Southgate 
 

 

04/05 Violência/ questão 
indígena 

Clastres, Pierre.  Arqueologia da Violência.  
 
Direito aos direitos. IN: Antropologia e direito: temas para 
estudos jurídicos,  RJ: Brasília, Contra Capa, ABA,2010, 
(páginas  262-316).  
 

11/05 Violência/conflitos 
sociais (Repertório dos 
movimentos sociais; 
Estados na relação com 
os  grupos sociais)  
 

TAROW, Sidney  O poder em movimento: movimentos 
sociais e confronto político. Petrópolis: Vozes, 2009. 
 
Daniela Rabaioli ( advocacia popular)   

18/05 Violência/comunicação   
RIFIOTIS (1999) A mídia, o leitor-modelo e a denuncia da 
violência policial; o caso Favela Naval. Revista São Paulo 
em Perspectiva, SEAD, 13(4). 
BOURDIEU, P. Sobre a televisão, seguido de a influencia 
do jornalismo e Os jogos Olímpicos, RJ Jorge Zahar ed.  
 

25/05 Violência /juventude  ABRAMA, HW ( 1994) Cenas Juvenis: Punks, Darks no 
espetáculo urbano. SP; Editora Pagina Aberta ( cap 1 e !! 
 
BAUMANN, Z. Vidas desperdiçadas. RJ Jorge Zahar ed. ( 
Intr. E cap 1)  
 
DIOGENAS, G ( 1998) Cartografias da cultura e da 
violência. Gangues, galeras e movimento hip hop. SP, 
Annablume ( cap. 4  e 5)  

01/06 Violência e ética no 
campo das violências  

Victoria, C. Oliven, RG, Maciel, ME; Oro, Ari P ( 2004) 
Antropologia e ética. O debate atual no Brasil. Niterói, 
Aba/ EDuFF  ( CAP 1 E 3) tem  

08/06  CHAUI, Marilena. Violência, Racismo e Democracia. 
BALDI, Cesar. Até quando a teoria dos direitos humanos vai 
ignorando raça e gênero? http://emporiododireito.com.br/ate-
quando-a-teoria-critica-dos-direitos-humanos-vai-continuar-
ignorando-raca-e-genero/ 27/02/2017 

15/06 Feriado   



 

 

22/06  Recuperação  
29/06 Entrega das notas    
http://dhnet.org.br/dados/pp/a_pdf/pndh3_programa_nacional_direitos_humanos_3.pdf 

DOCUMENTÁRIOS:  
 
À Sombra de um Delírio Verde” e “Flor Brilhante e as Cicatrizes da Pedra” – O documentário da 
diretora Lucia Murat fala sobre os índios Kadiwéu ( Mato Grosso do Sul) revelando todas as mudanças 
que ocorreram no território entre 1999 e 2013. 
 
Documentário ABA – “Terras de Quilombos” 
 
 
“O cárcere e a rua” (Direção: Liliana Sulzbach, 2004) –Aborda o trânsito entre o lado de dentro e o lado 
de fora de uma  prisão em Porto Alegre, busca as marcas da rua dentro do cárcere e as do cárcere na rua.  
` 

Ele Está de volta. Direção: Dirigido por David Wnendt, filme de 2006. Baseado no livro de mesmo 
título, Adolf Hitler acorda em um terreno baldio em Berlin e sem memória do que aconteceu depois de 
1945. Hitler desfila linhas de diálogo de impagável humor politicamente incorreto. Expressa o choque 
pela existência da Polônia (“Ainda existe! E dentro da Alemanha!) e manifesta sua aversão à democracia 
moderna, apoiada pelos anônimos que cruzam seu caminho Combina ficção e documentário, o 
desconhecido ator Oliver Masucci fez uma turnê pela Alemanha – em 300 horas de gravação somente 
duas pessoas reagiram negativamente. Disponível no Netflix 

A fita branca -  Às vésperas da Primeira Guerra Mundial estranhos fatos assustam os moradores de uma 
pequena vila alemã que vive sob as ordens de um médico, um barão e um pastor. Sem sinais suspeitos, os 
incidentes parecem ser um ritual de punição e um jovem professor tenta desvendar os mistérios. 

 


