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Tema: Desafios da Sociedade Brasileira: Violência

Objetivo: Reconhecer as causas e identificar as consequências da
violência na sociedade brasileira.

 Tragédia Grega.
 Violência.
 Violência no Brasil

 Atividades de Fixação.
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1. Segundo Aristóteles, como o homem se torna virtuoso e alcança o
“Justo-Meio”? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Usando a Razão e evitando os vícios por falta e por excesso.
B. ( ) Apenas usando a razão.
C. ( ) Apenas evitando os vícios por falta e por excesso.
D. ( ) Em rituais religiosos.
E. ( ) Na discussão sobre os mitos.



4

Medéia e Jasão, após terem fugido da Cólquida,
decidem casar e morar em Corinto, após a aventura conhecida
como ARGONÁUTICA: expedição impossível em busca de uma
pele de carneiro de ouro: O VELOCINO DE OURO. Medéia, filha do
rei da Cólquida e sacerdotisa da deusa Hecate, movida pelo amor,
ajuda Jasão, líder dos argonautas, a conquistar seu objetivo. Para
isso, mata e corta o próprio irmão em pedaços.

Em Corinto, Jasão largou Medéia e seus dois filhos para
se casar com Gláucia, a jovem filha do rei de Corinto: Creontes.
Medéia se sente abandonada, largada e humilhada depois de
tudo que ela fez para ajudar o herói. Ela culpa a família real de
Corinto por seu sofrimento.

Suas palavras acabam chegando ao castelo real. Jasão
avisa Medeia que, continuando a falar contra a família real, será
expulsa de Corinto; o que ele acha justo. Afinal, uma bárbara,
levada para a civilização e tendo filhos gregos teria que ser mais
agradecida.

O Rei de Corinto decide expulsar Medeia do seu Reino.
Medéia pede um dia para poder encontrar um outro lugar para
morar. Porém, é nesse dia que executa sua vingança.

Medeia 
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Medéia chama Jasão para uma conversa e o
convence que está arrependida pelas coisas que disse. Pede
para seus filhos poderem ficar com o pai; morando no castelo
real. Jasão concorda feliz.

Medéia, como sinal de arrependimento, mandou um
vestido de presente para Gláucia. Porém, quando a jovem
princesa o vestiu, este grudou em sua pele e a incendiou.
Quando seu pai tentou ajudar sua torturada filha, também
morre num terrível sofrimento.

Jasão corre para a casa de Medéia a procura de seus
filhos, pois ele agora teme pela segurança deles. Mas, chega
tarde demais. Para punir Jasão ainda mais, Medéia matou
seus próprios filhos. Ao chegar a sua antiga casa, Jasão
encontrou seus filhos mortos, pelas mãos de sua própria
mãe. Medéia foge pelo céu, num carro guiado por serpentes
aladas.

Não poderia ter havido vingança maior do que tirar
do homem sua descendência.

Medeia 
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• Gênero teatral baseado na trajetória penosa e
no destino trágico de determinado herói ou
protagonista.

• A tragédia é o que nos faz lembrar da nossa
condição humana. Afinal, é ela que nos
desperta a dor e o sofrimento.

• As tragédias apresentavam histórias trágicas e
dramáticas, derivadas das paixões humanas,
envolvendo deuses, semideuses e heróis
mitológicos.

• Todas as tragédias possuíam uma tensão
permanente e um final infeliz e trágico.

Tragédia Grega 
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• O filósofo Nietzsche constata, durante o período da
Grécia Antiga, duas vertentes éticas:

1. Apolo: Deus do Sol. Deus do dia, da luminosidade, da
razão, da clareza, da aparência, da tolerância, da
ordem, da beleza enquanto proporção e medida, e do
limite.

2. Dionísio: Deus do vinho, da música, das festas, da
exuberância, da natureza, da fecundidade, da alegria,
do teatro, da desordem, da desmedida, da aventura,
da noite, da fantasia, da vontade irracional, e do
ilimitado.

• Apolíneo (Medida): Lado da razão e do raciocínio
lógico.

• Dionisíaco (Desmedida): Lado das emoções, dos
instintos, do caos e da violência.

Apolo e Dionísio. 
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O filósofo Nietzsche constata, durante o período da Grécia Antiga, duas vertentes
éticas: Apolínea e Dionisíaca.

1. O que representa a vertente Apolínea? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Lado da razão e do raciocínio lógico.
B. ( ) Lado das emoções, dos instintos, do caos e da violência.
C. ( ) Lado da razão e das emoções, ao mesmo tempo.
D. ( ) Paz e violência na Polis.
E. ( ) Instinto e Razão.
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• Muitas vezes, somos tomados pelo horror
diante da violência: Chacinas de seres
humanos, linchamentos, assassinatos
brutais, torturas, estupros, etc.

• Com frequência, ficamos indignados ao
saber que um inocente foi injustamente
acusado e condenado; enquanto o
verdadeiro culpado permanece impune.

• Sentimos cólera diante do cinismo dos
mentirosos, dos que usam outras pessoas
como instrumento para seus interesses e
para conseguir vantagens às custas da boa-
fé de outros.

Violência
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• Na Polis, tudo era decidido mediante palavras
e persuasão. Jamais através de força e
violência. Para os gregos, forçar alguém
mediante violência, e ordenar ao invés de
persuadir, eram modos pré-políticos de lidar
com as pessoas.

• Antes, nos primórdios da civilização grega,
muitos conflitos ocorriam: entre as famílias e
entre as cidades.

• Devido ao caráter violento desses conflitos,
criou-se uma figura que - por sabedoria,
experiência ou desinteresse no conflito -
fixaria regras para resolução de contendas: o
legislador.

Grécia Antiga
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• Em Atenas (600 A.C.), Drácon e Sólon, cada um a seu tempo,
foram encarregados de formular ordenações para disciplinar
as relações entre os cidadãos da Polis.

• Esses primeiros legisladores ocidentais assumiram o ofício
de dar início ao estabelecimento daquilo que hoje
denominamos Constituição:

1. Eles definiram as leis fundamentais para todos os
membros de uma comunidade.

2. Determinaram com precisão a participação de cada ator
social.

3. Definiram as instâncias de onde deveriam emanar as
decisões.

Grécia Antiga
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• Atualmente, Violência é definida
pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
como:

O uso intencional de força física ou poder,
ameaçados ou reais, contra si mesmo,
contra outra pessoa ou contra um grupo
ou comunidade, que resultem, ou tenham
grande probabilidade de resultar, em
ferimento, morte, dano psicológico, mau
desenvolvimento ou privação.

Refletindo sobre a violência
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• No Brasil, os tipos de violência mais
recorrentes são:

1. Violência no meio familiar: crianças,
mulheres e idosos.

2. Violência sexual.
3. Homicídios e suicídios.
4. Insegurança pública.
5. Racismo.
6. Violência no campo.
7. Violência contra os povos indígenas.
8. Violência no trânsito.
9. Violência contra a natureza.
10. Violência policial e contra policiais, etc.

Violência no Brasil
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• No Brasil, questões sociais interferem no
cenário da violência, como:

1. Concentração de renda.
2. Não satisfação das necessidades básicas.
3. Exclusão social.
4. Corrupção.
5. Busca de justiça pelas próprias mãos.
6. Foco exclusivo na economia.
7. Injustiça social.
8. Desvalorização da pessoa e da sua

dignidade.
9. Limitações da educação, etc.

Causas da Violência no Brasil
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Violência é o uso da força física e do constrangimento psíquico para obrigar alguém a
agir de modo contrário à sua natureza e ao seu ser. No Brasil, os tipos de violência
mais recorrentes são: violência no seio familiar, violência no trânsito, violência sexual,
homicídios, etc.

2. Quais são as principais vítimas da violência no seio familiar? (Marque a alternativa
correta)

A. ( ) Políticos.
B. ( ) Trabalhadores sem-terra.
C. ( ) Povos Indígenas.
D. ( ) Sacerdotes.
E. ( ) Crianças, Idosos e Mulheres.
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• Medo: sensação desagradável desencadeada
pela percepção de perigo, real ou imaginário.

• O medo faz parte do instinto de sobrevivência. É
uma reação obtida a partir do contato com
algum estímulo físico ou mental que gera uma
resposta de alerta no organismo

• Todo animal acuado é potencialmente perigoso.
O ser humano é um animal racional. Porém,
nem sempre a racionalidade consegue dominar
a animalidade.

• Assim, pode acontecer que instintos levem a
comportamentos irracionais. O medo instintivo
pode superar a razão e levar o ser humano a agir
de forma violenta.

Medo e Violência
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• Para o controle da violência e para o
aumento da segurança o principal meio
utilizado é o medo. A manipulação do medo
ocorre, principalmente:

1. Através da punição e da repressão violenta
realizada: pelos aparelhos repressivos do
Estado, pelas diferentes formas de milícias
constituídas pelo crime organizado; e por
grupos justiceiros.

2. Pelos meios de comunicação social.

• Qual é o interesse na manipulação do
medo?

Manipulação do Medo 
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• A sociedade brasileira não tem como fundamento a
pessoa humana, mas o poder econômico: tudo deve
contribuir para o lucro. O medo é, nesse cenário, uma
mercadoria lucrativa. Porém, é preciso que as pessoas
continuem com medo.

• Indústria do medo: o crescimento da criminalidade, a
percepção do aumento da violência e o sentimento de
insegurança, provocados pela ausência do Estado,
atraem empresas que lidam com serviços particulares de
segurança, alarmes, vigilância, escolta, monitoramentos,
blindagens, seguros e PROGRAMAS DE COMUNICAÇÃO
DE MASSA.

• A indústria do medo garante emprego para muitas
pessoas e considerável margem de lucro para as
empresas e organizações que nela investem.

Indústria do Medo 
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O discurso sobre a 
violência no Brasil

• Nas periferias das grandes cidades, a violência, o
crime e o tráfico de drogas são cada vez maiores.

• Muitos se perguntam: será que a pobreza é a
causa da violência? Não, cenas de violência
gratuita são exibidas pela mídia cujos atores são
jovens de “famílias nobres”.

• Associar pobreza a violência pode gerar grandes
injustiças na avaliação das pessoas.

• Milhares de moradores, de certos bairros das
grandes cidades, sequer ousam apresentar o
próprio endereço quando encaminham
currículos com a finalidade de obter um
emprego.
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• No Brasil, prevalece o discurso alinhado à
ideologia das camadas dominantes:

1. O problema do crime é a falta de repressão.
2. Pobre é pobre porque não se esforça.
3. É preciso construir mais cadeias.
4. Negro parado é suspeito, correndo é

culpado.

• O discurso alinhado à ideologia das camadas
populares e dos excluídos aponta outro
ponto de vista:

1. O problema do crime é a fome e a miséria.
2. O criminoso é, também, uma vítima da

sociedade.

O discurso sobre a 
violência no Brasil
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• Não há como combater a violência no
Brasil sem desenvolver ações que visem à
superação das causas e dos fatores de
insegurança que são estruturais no Brasil:

1. Concentração de renda.
2. Não satisfação das necessidades básicas.
3. Exclusão social.
4. Corrupção.
5. Busca de justiça pelas próprias mãos.
6. Foco exclusivo na economia.
7. Injustiça social.
8. Desvalorização da dignidade da pessoa.
9. Limitações da educação, etc.

É possível resolver o problema 
da violência no Brasil? 
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1. Apoiar as políticas governamentais que
valorizem os direitos humanos.

2. Denunciar a gravidade dos crimes
contra a ética, a economia e as gestões
públicas.

3. Denunciar a predominância do modelo
punitivo presente no sistema penal
brasileiro: expressão de mera vingança.

4. Difusão da cultura da paz: não-
violência, solidariedade com as vitimas
da violência, não colocar a solução nas
armas, etc.

É possível resolver o problema 
da violência no Brasil? 
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No Brasil, prevalece o discurso alinhado à ideologia das camadas dominantes. O outro
discurso, alinhado à ideologia das camadas populares e dos excluídos, expõe um ponto de
vista divergente.

3. Marque, abaixo, frases sobre a violência no Brasil alinhadas como o discurso ideológico
das classes dominantes: (Marque a alternativa correta)

A. ( ) O problema do crime é a falta de repressão.
B. ( ) O criminoso é, também, uma vítima da sociedade.
C. ( ) Pobre é pobre porque não se esforça.
D. ( ) O problema do crime é a fome e a miséria.
E. ( )É preciso construir mais cadeias.
F. ( )Negro parado é suspeito, correndo é culpado.
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Tema: Desafios da Sociedade
Brasileira: Pobreza e Fome.

Objetivo: Reconhecer as causas
e identificar as consequências da
pobreza e da fome na sociedade
brasileira..
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A. ( ) Uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra
pessoa ou contra um grupo ou comunidade; que resulte somente em sofrimento e
morte.

B. ( ) Uso de força física ou poder, na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra
um grupo ou comunidade; que resulte, ou possa resultar em sofrimento, morte, dano
psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação.

C. ( ) Uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra
pessoa ou contra um grupo ou comunidade; que resulte, ou possa resultar em
sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação.

D. ( ) Uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, apenas contra outra
pessoa, que resulte, ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico,
desenvolvimento prejudicado ou privação.

E. ( ) Uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra
pessoa ou contra um grupo ou comunidade; que não resulte em nada.

1. No centro da ética, desde a Antiguidade clássica (greco-romana) até nossos dias, encontra-se o problema
da violência e dos meios para evitá-la, diminuí-la ou controlá-la. Como a Organização Mundial da Saúde
(OMS) define Violência? (Marque a alternativa correta)



Gabarito
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QUESTÃO O1 A

QUESTÃO 02 E

QUESTÃO 03 A, C, E , F

ATIVIDADE PARA CASA C


