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A arte da arte da "leitura-escrita": Das receitas aos  

improvisos criativos que em suspiros dos riscos se  

descomplicam em pautas 
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Texto 1 6 
“Após o fim do regime militar, grupos de defesa dos direitos humanos pressionaram o governo a adaptar a legislação 7 
brasileira às normas internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos da Criança, lançada pela Organização 8 
das Nações Unidas (ONU) em 1959. Inspirado nesse documento, o artigo 227 da Constituição de 1988 garante 9 
`prioridade absoluta` para as crianças do país. Também determina que medidas privativas de liberdade para menores 10 
de 18 anos devem ser breves e excepcionais em caso de infrações.” 11 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47661497 Acesso em 28 ago. 2019. 12 
Texto 2 13 

 14 
Fonte: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180605_infografico_atlas_violencia_2018.pdf . Acesso em 15 
28 ago. 2019. 16 

Texto 3 17 

“O ataque a tiros na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira [13 18 

de março de 2019] chocou o Brasil e o mundo. Segundo a polícia, dois jovens entraram no colégio munidos de 19 

revólver e uma besta (um tipo de arco-e-flecha disparado por gatilho), matando pelo menos oito pessoas e ferindo 20 

outras nove. Os dois atiradores também morreram.” 21 

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47558612. Acesso em 28 ago. 2019. 22 

Texto 4 23 

“É preciso um plano nacional composto de iniciativas que abranjam desde a prevenção – trabalhar dentro das escolas, 24 

não só da periferia, mas também nas particulares, para que os alunos aprendam a cumprir as leis, as regras da 25 

sociedade, é o que chamamos de prevenção primária. Há também a parte de proteção que é identificar os grupos 26 

vulneráveis, como as prostitutas, uma parte da comunidade gay, as mulheres que sofrem abuso sexual e violência 27 

doméstica, os meninos que foram para o mundo do crime com 14, que precisam de um olhar diferenciado, que não é 28 

o olhar de polícia. A outra etapa é executada pela justiça e pela polícia, porque ninguém é romântico para achar que a 29 

gente vai resolver o problema da violência tão somente com políticas públicas. Existem assaltantes, narcotraficantes, 30 
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que usam armamento de guerra e quem tem que cuidar deles é a polícia, para prendê-los, e o sistema de justiça, para 31 

julgá-los. Outra parte importante é a ressocialização, trabalhar com aqueles que foram presos e estão dispostos a ter 32 

uma vida diferente. Você dá uma chance por meio de escolas, empregabilidade, de capacitação para o mercado de 33 

trabalho.”  34 

Fonte: http://revista.algomais.com/entrevistas/violencia-urbana-nao-e-so-um-problema-de-policia Acesso em 24 ago. 2019. 35 

______________________________________________________________________________________________ 36 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 37 
redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Violência 38 
urbana e aumento da criminalidade entre os jovens no Brasil”, apresentando proposta de intervenção, que 39 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 40 

defesa de seu ponto de vista.  41 
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