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Em março de 2015, ocorreu no Instituto de História Contemporânea de Lisboa o Colóquio 
Internacional sobre Violência Política no Século XX. Nesta ocasião, embora considerando 
violência política como um elemento sempre presente na história da humanidade, o evento 
propunha concentrar atenção na presença da violência como componente crucial das disputas 
políticas e sociais que marcaram o século XX. 
 
Assim, as duas guerras mundiais (1914-1918 e 1939-1945) e os genocídios de comunidades 
diversas converteram-se nos emblemas do caráter violento do século. Se o foco das reflexões 
sobre a violência política desenvolvida na primeira metade do século está, geralmente, centrado 
nos projetos políticos que levaram ao deflagrar das duas guerras mundiais, assim como ao 
desenrolar destas, o interesse dos investigadores centrou-se, no que respeita à segunda metade 
do século, nos conflitos caracterizados pela presença de organizações e grupos armados que 
enfrentaram o poder do Estado. O trabalho intelectual e acadêmico coincidiu, neste interesse, 
com a atenção prestada por muitos governos a esse fenômeno. 
 
Passadas quase duas décadas desde a mudança de século, nossos colegas em Lisboa 
propunham, então, um encontro internacional que, sem renunciar a nenhuma das temáticas que 
foram dominantes nas últimas décadas, ampliasse a visão sobre as diversas formas de violência 
política que caracterizaram o século XX. 
 
Em 2017, pretendemos dar prosseguimento aos intensos e fundamentais debates que tiveram 
lugar em Lisboa, ampliando o intercâmbio internacional em torno de um tema que tem marcado 
de modo indelével a experiência da contemporaneidade. Sob este aspecto, o II Colóquio 
Internacional sobre Violência Política no Século XX busca promover o diálogo transdisciplinar 
entre professores, alunos e pesquisadores de pós-graduação interessados no tema da violência 
e as diversas formas sob as quais ela se apresentou no último século. 
 
Eixos temáticos: 
– Conflitos bélicos. 
– Guerrilhas, insurgência, práticas armadas. 
– Violações dos direitos humanos e dos direitos e liberdades fundamentais. 
– Memória sobre processos traumáticos de violência. 
– Confrontos, motins e formas de violência difusa. 
– O conteúdo político dos atos de violência de direito comum. 
– Tortura e violência policial. 
– Prisão e instituições punitivas e reeducadoras. 
– Legislações repressivas. 
– Desertores, antimilitarismo e pacifismo. 
 
Calendário 
– Prazo para apresentação de propostas de comunicação/painel: 15 de março de 2017. 
– Aceitação de comunicações/painéis: 15 de abril de 2017 
– Prazo para o pagamento da taxa de inscrição: 15 de maio de 2017 
– Prazo de apresentação dos textos definitivos: 15 de junho de 2017 
 
Idiomas: Português, Inglês, Espanhol, Francês e Italiano. 
 
Comitê organizador: Janaina Martins Cordeiro, Lívia Gonçalves Magalhães, Renata Schittino 

(Núcleo de Estudos Contemporâneos/Programa de Pós-Graduação em História – Universidade 

Federal Fluminense); Ana Sofia Ferreira, João Madeira (IHC-NOVA/FCSH). 



 
 
Comitê científico: Daniel Aarão Reis (UFF), Elisa Campos Borges (UFF), Karla Carloni (UFF), 
Marcelo Bittencourt (UFF), Marcus Dezemone (UFF), Marina Berthet (UFF), Mario Grynszpan 
(UFF), Norberto Ferreras (UFF), Samantha Viz Quadrat (UFF), Américo Freire (CPDOC/FGV), 
Daniel Lvovich (Universidad Nacional de General Sarmiento), Ernesto Bohoslavsky (Universidad 
Nacional de General Sarmiento), Fábio Koifman Fernando Perlatto (UFJF), Julio Lisandro Cañón 
Voirin (Universidade de Santiago de Compostela), Keila Carvalho (UFVJM), Leandro Pereira 
Gonçalves (PUC-RS), Marcos Napolitano (USP), Marly Vianna (UNIVERSO), Rejane Meireles 
(UNIMONTES), Vinícius Liebel (PUC-RS), Weder Ferreira da Silva (DDAS/UFRRJ) 
 
Contato: coloquioviolenciapolitica@gmail.com 
Web: https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/ 
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