
 

 

 

 

 

PALESTRAS INTERDISCIPLINARES DE REDAÇÃO E OFICINAS DE 

PRODUÇÃO TEXTUAL PARA O ENEM (PROENEM) 

Coordenação Geral: Prof. Dr. José Olavo da Silva Garantizado Júnior 

(ILL/Unilab) 

 

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos 

ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão 

escrita da língua portuguesa sobre o tema CAMINHOS PARA O COMBATE À 

VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA, apresentando proposta de intervenção social, que 

respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

TEXTO 1: 

O Brasil é líder no ranking de violência contra crianças na América Latina, de acordo 

com pesquisa realizada pela organização social Visão Mundial. No recorte nacional, o 

estudo apontou que três em cada dez pessoas conhecem pessoalmente uma criança que já 

sofreu violência. Foram levados em conta maus-tratos como o abuso físico e psicológico, 

trabalho infantil, casamento precoce, ameaças on-line e a violência sexual. No estudo, 

foram ouvidas 6 mil pessoas, com idade acima de 16 anos, e mais de 500 entrevistados 

eram brasileiros. Segundo a médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto (HCFMRP) da USP, Fernanda Sturzbecher, o local que oferece mais 

risco à criança é muitas vezes o próprio lar, e a violência na infância pode influenciar na 

vida adulta. 
Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/brasil-lidera-ranking-de-violencia-contra-criancas/.  

Acessado em: 3 jan. 2019. 
 

TEXTO 2: 

Tipos de violência 

Tortura: 
Atos intencionalmente praticados para causar lesões físicas, ou mentais, ou de ambas as 

naturezas com finalidade de obter determinada vantagem, informação, aplicar castigo, 

entre outros. 

Negligência e Abandono: 
Abandono, descuido, desamparo, desresponsabilização e descompromisso do cuidado. 

Ato que não está necessariamente relacionado às dificuldades socioeconômicas dos 

responsáveis pela criança ou pelo adolescente. 

Trabalho Infantil: 
É todo o trabalho realizado por pessoas que tenham menos da idade mínima permitida 

para trabalhar. No Brasil, o trabalho não é permitido sob qualquer condição para crianças 



e adolescentes até 14 anos. Adolescentes entre 14 e 16 podem trabalhar, mas na condição 

de aprendizes. Dos 16 aos 18 anos, as atividades laborais são permitidas, desde que não 

aconteçam das 22h às 5h e não sejam insalubres ou perigosas. 

Tráfico de crianças e adolescentes 
Recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de uma criança ou 

um adolescente para fins de exploração.                                                                  

Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/multimedia_27141.html. Acessado em: 3 jan. 2019. 

[Adaptado] 

 

TEXTO 3: 

Disponível em: https://ocp.news/seguranca/jaragua-do-sul-lanca-campanha-monstro-contra-violencia-

infantil. Acessado em: 3 jan. 2019. 

 




