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PROGRAMA 

 

I - EMENTA 

Violência e Poder. Violência física e simbólica nas relações sociais contemporâneas. Violência como 

linguagem e mecanismo de dominação. “Cultura da violência”: práticas, valores e imaginários sociais. O 

discurso sobre a violência no Brasil. Violência, Criminalidade e Segurança pública no Espírito Santo. 

Objetos e objetivos da intervenção profissional do Assistente Social sob a ótica da conflitualidade e da 

violência. Manifestações da violência e Práticas profissionais. As expressões da violência nas relações 

interpessoais e institucionais. 

 

II - OBJETIVOS 

- Conceituar violência e poder e delimitar suas principais implicações para as relações sociais 

contemporâneas; 

- Refletir sobre os aspectos centrais da violência física e simbólica que se fazem presentes nas relações 

sociais contemporâneas, inclusive no espaço da prática profissional; 
- Discutir o modo como são apresentados os discursos (científico e do senso comum) sobre a violência 
na sociedade brasileira. 

- Refletir sobre a expansão da criminalidade no contexto capixaba e as sobre as ações governamentais e 

as práticas profissionais voltadas para a área da segurança pública. 

 

III - METODOLOGIA 

- Aulas expositivas 

- Leituras e comentários de textos 
- Apresentação de questões para o debate em classe 

- Estudo dirigido 

IV Seminários- AVALIAÇÃO 

Os instrumentos de avaliação abaixo discriminados serão utilizados isolados ou 
simultaneamente no decorrer e/ou ao final de cada unidade do programa 

- trabalho escrito 

- prova de verificação de conhecimento 

- trabalhos orais apresentados em grupo 

- fichamento de textos 

- participação em sala de aula 

 

V - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1 - Violência, Poder Político e Relações Sociais Contemporâneas 

- Conceito de violência e de poder político 

- Violência e poder no pensamento de Hannah Arendt 

- A natureza e as causas da violência 
Unidade 2 - Violência, Pobreza e Crime no Brasil 

- O discurso científico e o discurso popular sobre a violência no Brasil 
- A polêmica sobre os efeitos da desigualdade socio-econômica sobre as taxas de criminalidade 

- Violência e direitos humanos 

- O mal reencantado: a guerra de todos contra todos ou a epidemia da violência no Brasil 
- Violência e sociabilidade na sociedade brasileira 

 

Unidade 3 - Manifestações da Violência nas Relações Sociais: Possibilidade e Limites das Práticas 

Profissionais 

- Violência doméstica 

- Violência contra minorias sexuais 

- Violência racial 
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- Violência nas relações interpessoais 

- Violência policial 

- Violência contra idosos 

 

Unidade 4 - Violência, Criminalidade e Segurança Pública no Espírito Santo 

- – As estatísticas sobre a violência no Espírito Santo 

- – As estratégias dos órgãos governamentais para fazer o controle da Violência 
- – As ações da sociedade civil organizada frente a violência no Espírito Santo 

- – Atendimento a vítimas da violência: um desafio às práticas profissionais 

 

Unidade 5 - Percepção da Violência entre Diferentes Segmentos Sociais 
Esta unidade tratará de levantar empiricamente a percepção de diferentes grupos ou segmentos sociais 

sobre a violência. Os alunos serão estimulados a, em grupo, elaborar um instrumento de coleta de dados 

sobre o assunto a aplicá-lo a pelo menos dois segmentos sociais. Com base nos dados recolhidos deverão 

elaborar um trabalho escrito no qual apresentarão uma análise do discurso dos pesquisados tomando por 
base os conteúdos enfocados na disciplina a partir da bibliografia disponibilizada. O resultado do trabalho 

deverá ser apresentado também oralmente em sala de aula pelo grupo responsável. 
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