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C

om o intuito de promover uma reflexão sobre a natureza e os fundamentos da violência, investiga-se a
tese segundo a qual o poder e a violência seriam fenômenos correspondentes. A concepção de que o
fundamento do poder seja a violência é discutida à luz de distintas matrizes do pensamento político. Um dos
eixos principais do curso propõe-se a uma investigação sobre a relação entre poder e violência. A partir da
distinção conceitual entre esses dois conceitos, são estabelecidas as bases teóricas para a discussão de
diferentes acontecimentos políticos, a exemplo de guerras, revoluções e movimentos sociais em distintos
regimes.
Pensar a violência sempre representou um desafio para a teoria política. A toda concepção política subjaz o
irremediável problema da violência e de suas distintas formas de configuração. O curso tem por escopo
examinar a forma pela qual a violência se manifesta em diferentes concepções políticas. Para tanto, convém
analisar as distinções entre os conceitos de poder, política, conflito, e violência. Cabe, também, perscrutar a
diferença entre os conceitos do político, da política, de antagonismo e agonismo articulados com o fenômeno
da violência tanto em regimes ditatoriais quanto liberais ou democráticos. A violência é um fenômeno
indissociável à reflexão política e suas diversas manifestações se relacionam com diferentes fatores, como o
progresso técnico, a sociedade industrial, o controle da vida pelo poder, os estados de exceção, a globalização,
a internacionalização do mercado financeiro, o Estado etc. A finalidade, portanto, é estabelecer diferenciações
capazes de contribuir com o exame do papel desempenhado pela violência em teorias políticas cujo teor trata
das condições de possibilidade da soberania do Estado e das diferentes manifestações das ações políticas na
contemporaneidade.
A violência é um fenômeno enraizado na dimensão do político cujo entendimento não pode prescindir de suas
distintas formas de manifestação. A fim de compreender modos de configuração da violência política e
apolítica, busca-se estudar sua relação com o Estado, a revolução, a luta de classes e pensar as diferentes
formas de luta na contemporaneidade.
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