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 Violência e seus tipos 
 
1. Texto I 
O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade através 
da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade, que está presente em todos 
os redutos — seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O 
brasileiro não é mais violento do que outros povos, mas a fragilidade do exercício e do 
reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se impõem 
como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência fincam suas raízes.  

Entrevista com Joel Birman. A Corrupção é um crime sem rosto. IstoÉ. Edição 2099, 3 fev. 2010.  
 

Texto II 
Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo, sem um 
controle muito específico de seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é possível sem que 
as pessoas anteponham limitações umas às outras, e todas as limitações são convertidas, na 
pessoa a quem são impostas, em medo de um ou outro tipo.  

ELIAS, N. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.  
 

Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no Texto II, o argumento 
do Texto I acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira expressa a  

a) incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença de 
aparatos de controle policial.  

b) manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sob a forma de leis e 
atos administrativos.  

c) inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das ondas migratórias nas 
grandes cidades brasileiras.  

d) dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social 
compatíveis com valores democráticos.  

e) incapacidade das instituições político-legislativas em formular mecanismos de controle 
social específicos à realidade social brasileira. 

 
 

2. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, 
entre os quais podemos destacar: 

a) Falta de infra-estrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida nos 
centros urbanos. 

b) Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infra-estrutura e todas as formas de 
violência. 

c) Conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. 
d) Acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento no 

número de favelas e cortiços. 
e) Luta pela posse da terra, falta de infra-estrutura e altas condições de vida nos centros 

urbanos. 
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3. Analise a letra da música abaixo. 
 
Minha Alma (A paz que eu não quero) 
A minha alma está armada 
e apontada para a cara 
do sossego 
pois paz sem voz 
não é paz é medo [...] 
As grades do condomínio 
são para trazer proteção 
mas também trazem a dúvida 
se não é você que está nessa prisão 
me abrace e me dê um beijo 
faça um filho comigo 
mas não me deixe sentar 
na poltrona no dia de domingo 
procurando novas drogas 
de aluguel nesse vídeo 
coagido pela paz 
que eu não quero 
seguir admitindo 

http://o-rappa.musicas.mus.br/letras/28945 
 
Assinale a alternativa que indica o problema central destacado na letra da música. 

a) A formação da chamada cidade informal das regiões metropolitanas. 
b) A falta de infra-estrutura básica nos subúrbios das metrópoles. 
c) O aprofundamento da pobreza nas grandes cidades brasileiras. 
d) A violência criminal que atormenta os moradores dos grandes centros urbanos. 

 

 

4. Maria da Penha 
Você não vai ter sossego na vida, seu moço 

Se me der um tapa 

Da dona “Maria da Penha” 
Você não escapa 

O bicho pegou, não tem mais a banca 

De dar cesta básica, amor 
Vacilou, tá na tranca 

Respeito, afinal, é bom e eu gosto 

[…] 
Não vem que eu não sou 

Mulher de ficar escutando esculacho 

Aqui o buraco é mais embaixo 

A nossa paixão já foi tarde 

[…] 
Se quer um conselho, não venha 

Com essa arrogância ferrenha 

Vai dar com a cara 

http://o-rappa.musicas.mus.br/letras/28945
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Bem na mão da “Maria da Penha” 

ALCIONE. De tudo o que eu gosto. Rio de Janeiro: Indie; Warner, 2007. 
  
A letra da canção faz referência a uma iniciativa destinada a combater um tipo de desrespeito e 
exclusão social associado, principalmente, à(s):  

a) mudanças decorrentes da entrada da mulher no mercado de trabalho. 
b) formas de ameaça doméstica que levam à violência física. 
c) relações de gênero socialmente construídas ao longo da história. 
d) violência doméstica contra a mulher relacionada à pobreza. 
e) ingestão excessiva de álcool pelos homens. 

 

 

5. O desenvolvimento da civilização e de seus modos de produção fez aumentar o poder bélico 
entre os homens, generalizando no planeta a atitude de permanente violência. No mundo 
contemporâneo, a formação dos Estados nacionais fez dos exércitos instituições de defesa de 
fronteiras e fator estratégico de permanente disputa entre nações. Nos armamentos militares se 
concentra o grande potencial de destruição da humanidade. Cada Estado, em nome da 
autodefesa e dos interesses do cidadão comum, desenvolve mecanismos de controle cada vez 
mais potentes e ostensivos. O uso da força pelo Estado transforma-se em recurso cotidianamente 
utilizado no combate à violência e à criminalidade. 

Adaptado de: COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 
1997. p.283-285. 

 
Sobre violência e criminalidade no Brasil, assinale a alternativa correta. 

a) As políticas repressivas contra o crime organizado são suficientes para erradicar a 
violência e a insegurança nas cidades. 

b) As altas taxas de violência e de homicídios contra jovens em situação de pobreza têm sido 
revertidas com a eficácia do sistema prisional. 

c) As desigualdades e assimetrias nas relações sociais, a discriminação e o racismo são 
fatores que acentuam a violência no Brasil. 

d) A violência urbana contemporânea é resultado dos choques entre diferentes civilizações 
que se manifestam nas metrópoles brasileiras. 

e) O rigor punitivo das agências oficiais no combate à criminalidade impede o surgimento de 
justiceiros e milícias. 


