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Redação 

Eixo temático social – aula 3  

Teoria 

 

Vamos para mais um eixo temático e, dessa vez, falaremos sobre um assunto que está em evidência na 

atualidade, principalmente no Brasil: violência. Existem vários tipos de violência, sendo que alguns, somente 

há pouco tempo, se tornaram crime. Veja os exemplos:  

 

• Violência autodirigida (sendo subdividida em comportamento suicida e auto-abuso): é quando a própria 

pessoa exerce algum ato violento sobre ela mesma. 

• Violência interpessoal: pode ser dividida em familiar/conjugal (quando pessoas do próprio vínculo 

exercem atos violentos como maus-tratos de menores, violência doméstica, abuso de menores por 

familiares) e comunitária, ou seja, fora do lar (acontecem por pessoas que não têm vínculo ou podem 

não se conhecer, podem ser: estupro, agressão sexual, violência entre estranhos, bullying). 

• Violência coletiva: significa grupos maiores de indivíduos ou estados cometendo atos violentos, como 

crimes de ódio, atos terroristas, falta de atenção para com a pobreza (se tratando do Estado), entre 

outros. 

 

O combate à violência no Brasil 

Em busca da erradicação da violência, o Brasil desenvolveu, ao longo de sua história, algumas leis importantes 

para os inúmeros casos de violência existentes, vejamos algumas: 

 

• Preconceito: são punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional; 

ENEM 2016: “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”  

 

• Lei Maria da Penha: criada em 2006, coíbe e pune a violência doméstica contra a mulher.  

ENEM 2015: “A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”  

 

• Bullying: Nove anos após a Maria da Penha, a lei criada proíbe qualquer agressão psicológica, moral e 
física que podem ser consideradas bullying (inclusive alguns casos de intimidação por meio da internet). 

 

Agora que já discutimos o que é a violência e a importância desse debate na atualidade, principalmente para 
o entendimento das problemáticas sociais levantadas nas propostas de redação do ENEM, precisamos 
entender que, principalmente na hora da escrita, é necessário encontrarmos soluções para erradicar o 
problema. Assim como podemos acompanhar diariamente, a questão da violência não está ligada, somente, 

à falta de policiamento, mas sim a diversos pontos como educação e saúde pública. 
Dessa forma, selecionamos algumas questões para debatermos em aula e fixarmos esse eixo temático, 
vamos juntos? 

 



 

 

 

2 

 

Redação 

Exercícios  

 

1. Segundo Muniz Sodré, a percepção da violência pode ser dividida em duas dimensões distintas: estado 

de violência e ato de violência. Defina cada uma delas. 

 

 

2. A partir dos comentários feitos no item anterior, estabeleça distinções entre os conceitos de violência 

física, violência moral e violência psicológica. 

 

 

3. Muito se comenta hoje que a forma mais cruel de violência existente no Brasil é a chamada violência 

social. Comente esse aspecto, relacionando-o aos pressupostos inerentes a uma verdadeira 

democracia.  

 

 

4. Por que se pode dizer que, do ponto de vista biológico, o homem tem propensão a praticar atos de 

violência? E sob a perspectiva histórica? 

 

 

5. Ao compararmos o Brasil com outros países em vias de desenvolvimento, perceberemos que nossos 

índices de violência são altíssimos, mesmo que as nações apresentem abismos sociais idênticos. Que 

fator explicaria essa distorção? 

 

 

6. Uma excelente explicação para o grande número de casos de violência no Brasil tem natureza política. 

Trata-se da impunidade. Explique como é construída a impunidade em nosso país, a partir de três 

referenciais: polícia/justiça, legislação e aparato punitivo. 

 

 

7. Existem inúmeras sugestões para fazer com que a polícia brasileira se torne um instrumento 

verdadeiramente eficiente no combate ao crime. Uma delas diz respeito ao que se convencionou 

chamar policiamento preventivo. Comente essa categoria de atuação. 

 

 

8. Por último, podemos também citar a fragilidade dos valores que regem nossa sociedade como uma 

das grandes causas da violência. Explique essa ideia, propondo-lhe uma solução adequada. 
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Redação 

Gabarito 

 

1. O ato de violência são ações pontuais que agridem a moral, bons costumes, valores, princípios e, em 

determinados casos, a lei. Já o estado de violência é uma sensação contínua e permanente de 

insegurança.  

 

2. Violência física: uso intencional de força e poder sobre si mesmo ou outro.  

Violência moral: conduta definida por calúnia, difamação ou injúria.  

Violência psicológica: São palavras e atitudes que ferem a autoestima e segurança do outro, sem a 

utilização de força. 

 

3. A violência social é aquela praticada por uma instituição, por ação ou omissão contra determinados 

grupos.  

 

4. Biologicamente, o homem é um animal e mesmo com a racionalidade, a moral e a ética, o homem ainda 

age por instintos: o de sobrevivência. A violência, então, vai existir em alguma medida, por razões 

históricas e biológicas.  

 

5. Mais do que social, a violência é uma questão cultural, por exemplo, nos Estados Unidos, há leis violentas 

e é um país violento de modo cultural, pois os cidadãos podem andar armados, etc.  

 

6. A impunidade no Brasil devido aos casos de corrupção tanto na polícia quanto na justiça, além de existir 

um despreparo nesses dois âmbitos. Além disso, a legislação brasileira sugere uma falta de punição 

para determinados casos, por exemplo, em crimes virtuais. Portanto, conclui-se que a impunidade ou a 

sensação de impunidade são justificativas para a violência no país.  

 

7. O policiamento preventivo busca evitar com que crimes aconteçam, aumentando o clima de paz para os 

moradores, cidadãos, além da eficácia na sensação de fiscalização e segurança.  

 

8. Quando se fala em valores, fala-se de uma formação moral e, consequentemente, de uma formação 

cultural. Assim, ao mencionar que os valores estão fragilizados, por exemplo, as torcidas de clubes de 

futebol, acaba sendo violenta em um ambiente que não deveria ser.  

 

 

 

 


