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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
“Respondendo pelo crime: maioridade penal em debate no Brasil”, 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
                            Confira argumentos de defensores e críticos da redução da idade penal       

Fábio José Bueno, promotor de justiça, a favor da redução.                                                                               

...."Eu sou favorável à redução da maioridade penal em relação a todos os crimes. Em 1940, o Brasil estipulou a
maioridade em 18 anos. Antes disso, já foi 9 anos, já foi 14. Naquela época, os menores eram adolescentes
abandonados que praticavam pequenos delitos. Não convinha punir esses menores como um adulto. Passaram-
se 70 anos e hoje os menores não são mais os abandonados. O menor infrator, na sua maioria, é o adolescente
que vem de família pobre, porém, não miserável''.   

Paulo Eduardo Balsamão, defensor público, contra a redução.      

...."Contraditoriamente,  nos dias atuais,  em que a humanidade desfruta do maior desenvolvimento científico,
pretende-se adotar o retrocesso, fundado principalmente no medo da violência e sensação de impunidade. Ao
invés de atacar a causa, atua-se sobre o efeito. De nada adiantará atacar o efeito da desigualdade social, a
decantada delinquência juvenil, por meio da pretendida redução da maioridade penal. O medo de ser pego, o tipo
e o tempo de punição não afastam o delinquente do crime, mas sim a prévia frequência à escola, o acesso à
cultura, a estrutura familiar, a oportunidade de um trabalho''.                                                                 
                                                                                                                           Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 20 jun. 2016 (adaptado).

TEXTO II                                                                       TEXTO III

                                                   Disponível em: http://prosalivre.com. Acesso em: 20 jun. 2016.

....O  Plenário  da Câmara  dos  Deputados  aprovou   em
segundo  turno  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição
171/93,  que diminui  a maioridade penal  de 18 para 16
anos em alguns casos.  A proposta obteve 320 votos a
favor e 152 contra. A matéria será enviada ao Senado.

....De acordo com o texto aprovado,  a maioridade será
reduzida nos casos de crimes hediondos – como estupro
e latrocínio – e também para homicídio doloso e lesão
corporal seguida de morte.

                                          Disponível em: http://www.camara.leg.br. Acesso em: 20 jun. 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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