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Pré-Rascunho



3- Pré-Rascunho 
Pense nas suas teses  
Busque os seus DOCs 
Reserve as soluções das teses



Tema:

Tese 1:
DOC 1:
Solução 1:

Tese 2:
DOC 2:
Solução 2:

Problema:
DOC:



Tema: 
A Violência no Futebol do Brasil



A Violência no Futebol do Brasil



A Violência no Futebol do Brasil

Confinar torcidas

Pouca segurança no estádios e imediações 

Estatuto do Torcedor

Livro de Maurício Murad, “A Violência no Futebol”



A Introdução 



Corintiano odeia palmeirense, rubro-negro 
detesta tricolor, cruzeirense não suporta 
atleticano. Invertendo as sentenças, trocando 
os clubes, chegaremos ao mesmo lugar: todos 
se odeiam, e o futebol é um caldeirão sem 
fundo de violência no Brasil. A solução para a 
violência no futebol passa sempre pelo fim 
das torcidas organizadas. Mas será que a raiz 
do problema está realmente aí? Será que o 
confinamento das torcidas e a pouco 
segurança não são os principais vilões?



Agora vejamos outro tema…



Tema: 
Alternativas de combate à violência 

infantil no Brasil



Alternativas de combate à violência infantil no Brasil



Alternativas de combate à violência infantil no Brasil

Pinóquio
Negligência política

Impacto na cidadania dos jovens



A Introdução 



Pinóquio é um clássico do século XIX. Esculpido a partir 
de um tronco, nasceu como um boneco de madeira, mas 
desejava ser uma criança para conquistar condições de 
vida mais humanas. Ao sair da ficção, percebe-se que a 
violência infantil desumaniza a sociedade atual, assim 
como os fios que articulam as partes de uma marionete, já 
que meninos, por todas as partes do Brasil, têm sido 
tratados como “brinquedos”, entretanto possuem, da 
mesma maneira que Pinóquio no conto, o desejo de se 
tornar e ser tratado como “gente” de verdade. Nessa 
perspectiva, é válido analisar o papel político enquanto 
agravante dessas agressões hoje e o impacto disso no 
exercício da cidadania dos jovens, a fim de encontrar 
eficientes meios para resolução da violência infantil.



Agora vejamos outro tema…



Tema: 
O assustador agravamento da  

fome no Brasil



O assustador agravamento da fome no Brasil



Balu

Desmonte de políticas voltadas para a segurança alimentar 

O assustador agravamento da fome no Brasil

33 milhões sem ter o que comer
Desperdício de alimentos 

“Todos à Mesa”/@comidainvisivel



https://instagram.com/comidainvisivel?igshid=YmMyMTA2M2Y=



https://www.todosamesabrasil.com.br/



A Introdução é com você !
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Escolha um dos pré-rascunhos construídos por você e desenvolva sua redação 
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