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…..........................................................................PROPOSTA..DE..REDAÇÃO 
....A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
“Justiça com as próprias mãos: um retrocesso na democracia?”, apresentando 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.I 

                         Democracia  em  risco                            

....O último caso noticiado pela imprensa em que houve ação de justiceiros ocorreu em Sorocaba, interior de São
Paulo. Um adolescente furtou um frasco de xampu em um pequeno supermercado e, ao perceber, o dono do
estabelecimento o abordou na rua e o espancou. Poucos minutos depois, dezenas de vizinhos participavam da
ação vexatória, desferindo socos, chutes e pauladas contra o garoto. Com afundamento no crânio, o jovem foi
levado ao hospital e, mais uma vez, ninguém foi preso [...].                                                           
                                                                                                       LONGO, I. Disponível em: http://revistaforum.com.br. Acesso em: 22 abr. 2016 (adaptado).

.....                          

TEXTO.II                                                           

.                   Brasil, ainda um país de justiceiros e justiçados

...Execuções em praça pública,  linchamentos e punições decididas por
grupos à revelia da lei são práticas incompatíveis com a civilização. Ao
longo da última semana, a população do Estado do Rio, bombardeada
pela  propaganda oficial  que alardeia vitórias  sobre a criminalidade,  foi
confrontada com situações em que a barbárie se fez presente igualmente
numa área nobre da capital e na desfavorecida Baixada Fluminense. No
bairro do Flamengo, a poucos metros da residência oficial do comandante
da  Polícia  Militar  do  Estado,  autointitulados  "justiceiros"  castigaram  e
expuseram  como  troféu  um  jovem  de  15  anos,  deixado  atado  pelo
pescoço a um poste,  com uma tranca de bicicleta.  Cinco dias depois,
vieram à tona imagens da execução a sangue frio de um jovem acusado

de praticar assaltos em Belford Roxo. Os dois episódios têm o impacto de um pouso forçado no Brasil real, onde
grupos que fazem injustiça com as próprias mãos e cadáveres desconhecidos do sistema judiciário  não são
situações  atípicas.                                                       
                                                                                                       Imagem e texto disponíveis em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 22 abr. 2016 (adaptado).

TEXTO.III
                                  Justiceiros de Copacabana: grupo decide atacar suspeitos de assaltos                           
....Em mais um fim de semana com arrastões em praias cariocas, um grupo de jovens decidiu fazer justiça com as
próprias mãos.Cerca de 30 homens, a maioria praticante de lutas marciais, realizaram "blitze" em ônibus que ligam
o subúrbio aos bairros de Copacabana e Ipanema, na zona sul.Buscavam "moleques de chinelo, com cara de
quem não tem R$ 1 no bolso", nas palavras de um deles."É óbvio que eles querem assaltar. Tocam o terror, vamos
tocar também. É legítima defesa", afirma Antônio, de 27 anos, que trabalha como vendedor de loja e mora em
Copacabana.[…].
....Imagens feitas por câmeras de celulares de moradores mostraram quando um menor foi retirado de dentro do
coletivo  e  recebeu  uma série  de  socos  e  chutes.  Policiais  precisaram intervir  para  evitar  o  linchamento.  Os
integrantes do grupo prometem repetir as "blitze" no próximo final de semana.                                                     
                                                                                                                      Disponível em: www.folha.uol.com.br . Acesso em: 22 abr. 2016 (adaptado).

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 da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões 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 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
      •  fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
      •  apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
..   .•  apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto..
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