
Componente Curricular: EUR1028  TÓPICOS ESPECIAIS II 

Carga Horária: 1 crédito / 15 horas 

Unidade Responsável: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

Tipo do Componente: DISCIPLINA 

Ementa: 

Conteúdos e bibliografia a serem definidos pelo professor 
ministrante. 

(Violência, cidadania e direitos humanos. Violência e crime como 

objetos de pesquisa social. Aspectos teóricos da relação entre 

violência, cidadania e direitos humanos. Agenda de pesquisa social 

em violência e direitos humanos no Brasil. Sujeição criminal e 

cidadania. Violência policial e direitos humanos.) 

Modalidade: Presencial 

 

Dados do Programa 

 
 

Ano-Período:   2017.1 

Quantidade de Avaliações:   1  

Objetivos: 

1. Abordar violência e crime como objetos da pesquisa social.  

2. Compreender a relação entre violência, cidadania e direitos humanos na segunda 

modernidade.  

3. Conhecer a agenda de pesquisa social em violência e direitos humanos no Brasil e debater 

alguns de seus tópicos: sujeição criminal e cidadania; urbanização e sociabilidade violenta; 

política de direitos humanos e política de segurança pública.    

Conteúdo: 

Violência, cidadania e direitos humanos  

1. A violência e o crime como objetos de pesquisa social.  

1.1. Violência, poder e autoridade 

1.2. Paradigmas da violência 

1.3. Violência objetiva e subjetiva 

1.4. Crime, desvio e controle social 

1.5. Conflito e violência 

2. Aspectos teóricos da relação entre violência, cidadania e direitos humanos. 

2.1. Formação do monopólio estatal da violência e dos direitos de cidadania. 

2.2. Instituições estatais destinadas ao controle social e à administração do conflito e da 

violência. 

2.3. A emergência da cultura dos direitos humanos. 

3. Agenda de pesquisa social em violência e direitos humanos no Brasil.  

3.1. Violência na sociedade brasileira 

3.2. A pesquisa em direitos humanos no Brasil 



4. Sujeição criminal e cidadania 

4.1. Sujeição criminal e acumulação social da violência 

4.2. Sujeição criminal na política criminal e de segurança pública 

4.3. Sujeição criminal no meio prisional 

5. Violência policial e direitos humanos 

5.1. Aspectos do trabalho policial 

5.2. Policiamento, discricionariedade e violência 

5.3. Política de direitos humanos e política de segurança pública 

5.4. Policiamento, confiança e direitos 

5.5. Cultura organizacional nas polícias 

Competências e Habilidades: 

 

1. Produzir análises e interpretações relevantes relacionadas a violência, cidadania e direitos 

humanos. 

2. Propor pesquisas dentro da agenda mais ampla de pesquisa social em violência e direitos 

humanos no Brasil.  

 


