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DISCIPLINA 

Tópicos Especiais em Ciências Humanas e Saúde II: Violência online e desigualdade: perspectivas de pesquisa para a Saúde 
Coletiva 

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS: 

É a partir da década de 1960 que a violência ganha a atenção das políticas de saúde e como objeto de pesquisas nesse campo,  disputado 
pelo da Justiça e Segurança (Minayo e Souza, 1999). No campo das tecnologias de informação e comunicação, a partir da década de 
2000, o feminismo alerta acerca de la proliferação de vários tipos de violência na internet: assédio, abuso e ameaças (Van der Spuy, 2017). 
Pesquisas mais recentes, ancoradas nos estudos feministas da ciência e tecnologia, têm questionado as dicotomias online/offline e 
público/íntimo para a compreensão das violências contra diferentes categorias sociais e indicado a necessidade de não isolar sua 
compreensão de outras perspectivas analíticas acerca do corpo, moralidade e política na digitalidade, da discriminação algorítmica, do 
trabalho na indústria digital e do acesso à tecnologia. Objetos como a violência política online (Azmina 2021) e a vulnerabilidade digital 
durante a pandemia da covid-19 abonam essa necessidade. Esta disciplina abordará estas e outras temáticas, privilegiando as ferramentas 
analíticas da antropologia, a partir da trajetória de categorias que compõem o universo do que desde diferentes pontos de vista é 
classificado como “violência online”, com atenção especial para o campo da Saúde. 
O programa da disciplina, que será ministrada de modo híbrido presencial/online, será anunciado a partir de 01/05/22. 

 

BIBLIOGRAFIA INDICADA: 

Será anunciada a partir de 01/05/22. 

TIPO DE AVALIAÇÃO:  Processual: participação nas aulas; apresentação de resenhas e seminários; e trabalho final. 

 


