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PROPOSTA DE REDAÇÃO ENEM – TURMA EXTENSIVO 
 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre 
o tema: O aumento da violência contra os jovens brasileiros e seus 
fatores motivadores. Apresente proposta de intervenção, 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 
De acordo com o Atlas da Violência 2019, elaborado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, o homem jovem, solteiro, negro, com até sete anos de estudo e 
que esteja na rua nos meses mais quentes do ano entre 18h e 22h é o 
perfil dos indivíduos com mais probabilidade de morte violenta 
intencional no Brasil. Os homicídios respondem por 59,1% dos óbitos de 
homens entre 15 a 19 anos no país.   

Fonte: http://www.crianca.mppr.mp.br/2019/06/135/PUBLICACAO-
Divulgado-o-Atlas-da-Violencia-2019.html  

 
Texto 2 
Na sociedade brasileira, as pessoas convivem diariamente com a 
perplexidade de dados alarmantes envolvendo a juventude brasileira em 
situação de violência. O senso comum tende a vincular a violência urbana 
à juventude, por esta razão, os jovens são frequentemente vistos como 
problema para a sociedade. Uma grande parcela da juventude hoje está à 
margem do acesso à educação e às tecnologias, sendo este um dos 
fatores que aumentam a dificuldade de inserção no mercado de trabalho 
marcado, sobretudo, pelo modelo excludente de competição econômica. 
Somem-se a isso outros fatores classificados como de risco para 
contribuírem com a delinquência juvenil: pobreza, disfunção familiar, 
afastamento da escola, uso de drogas entre outras coisas. 

Fonte: https://www.infojovem.org.br/infopedia/descubra-e-
aprenda/cultura-de-paz/violencia/ 

 
Texto 3 
A história mostra que, desde os tempos primitivos até o momento 
presente, a violência contra a criança se apresenta como um fenômeno 
social e cultural de grande relevância. Em diferentes sociedades as 
formas, as mais cruéis e as mais sutis, se diferenciam. No Brasil podemos 
distinguir uma violência estrutural, cujas expressões mais fortes são o 
trabalho infantil, a existência de crianças vivendo nas ruas e em 
instituições fechadas; uma violência social, cujas mais vivas expressões se 
configuram na violência doméstica; uma violência delinquencial, na qual 
as crianças são vítimas e atores. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
oferece importante instrumento para que a sociedade e o estado 
possam, reconhecendo o protagonismo desses sujeitos, buscar superar 
as formas de violência que prejudicam o seu crescimento e 
desenvolvimento e, portanto, o desenvolvimento social.  
Maria Cecília de Souza Minayo, da Fundação Oswaldo Cruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 4 
 
 

 
http://www.crianca.mppr.mp.br/2019/06/135/PUBLICACAO-Divulgado-

o-Atlas-da-Violencia-2019.html  
Instruções: 
– O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
– O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 
linhas. 

– A redação que apresentar cópia dos textos motivadores terá o 
número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a 
redação que: 
– tiver até 07 linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”. 
– fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
– apresentar desrespeito aos direitos humanos. 
– apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema 
proposto. 
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