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TEXTO 1 
'Vidas Contadas': Ciclo de violência afeta futuro de crianças; 'A perda da mãe é algo que não se apaga' 
Assistente social destaca que marcas provocadas pelo feminicídio e por cenas de agressões domésticas deixam 
marcas profundas nos filhos de vítimas. 
30/05/2019 18h30   
 

TEXTO 2 
Exposição à violência afeta o cérebro de crianças 
Um estudo feito por pesquisadores gaúchos mostra o impacto da violência no desenvolvimento de crianças. 
Exames mostram que a criminalidade, abusos e maus tratos afetam uma área do cérebro responsável pela 
percepção de sentimentos. 23/04/2019 20:40  
https://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/16640768/exposicao-a-violencia-afeta-o-cerebro-de-criancas 
 

 

TEXTO 3 Humanidade em crise: como a cultura da violência afeta a infância 
 

“Não é a violência que cria a cultura, mas é a cultura que 
define o que é violência”, diz a socióloga Luiza Bairros, em 
um dossiê sobre o tema raízes da violência, publicado pela 
Agência Patrícia Galvão. 
(...) Discursos, atitudes, comportamentos, mídia, momento 
político, status social: tudo isso faz parte daquilo que define 
a cultura em que estamos inseridos. Enquanto sujeitos, 
somos instigados a todo mundo a responder a ela, seja 
como parte integrada ou marginalizada. Como indivíduos 
em formação, os jovens são mais suscetíveis a tudo isso? 
“Os adolescentes e jovens estão em uma fase de busca pelo seu lugar no mundo. Eles irão construir seu caminho a 
partir de identificações com figuras de seu convívio e também com modelos sociais. Enquanto sociedade temos 
valorizado lideranças e influências que se afirmam pela violência e precisamos, agora, assumir responsabilidade por 
isso. Será que só conseguimos respeitar quando tememos?”, afirma Isabel. https://lunetas.com.br/cultura-da-violencia/ 

 
TEXTO 4 
 

 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema “OS IMPACTOS DA VIOLÊNCIA NO COMPORTAMENTO DA CRIANÇA”.  

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. 

 

 

https://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/16640768/exposicao-a-violencia-afeta-o-cerebro-de-criancas
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/cultura-e-raizes-da-violencia/
https://lunetas.com.br/cultura-da-violencia/

