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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
  

   • 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. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I      

A desestruturação do sistema prisional traz à baila o descrédito da prevenção e da reabilitação do condenado. 
Nesse sentido, a sociedade brasileira encontra-se em momento de extrema perplexidade em face do paradoxo que é o 

atual sistema carcerário brasileiro, pois de um lado temos o acentuado avanço da violência, o clamor pelo 
recrudescimento de pena e, do outro lado, a superpopulação prisional e as nefastas mazelas carcerárias. 

Vários fatores culminaram para que chegássemos a um precário sistema prisional. Entretanto, o abandono, a falta 
de investimento e o descaso do poder público ao longo dos anos vieram por agravar ainda mais o caos chamado 
sistema prisional brasileiro. Sendo assim, a prisão que outrora surgiu como um instrumento substitutivo da pena de 

morte, das torturas públicas e cruéis, atualmente não consegue efetivar o fim correcional da pena, passando a ser 
apenas uma escola de aperfeiçoamento do crime, além de ter como característica um ambiente degradante e 
pernicioso, acometido dos mais degenerados vícios, sendo impossível a ressocialização de qualquer ser humano. 

MEDEIROS, L. A. A ineficácia do encarceramento em massa no Brasil. Disponível em: http://saberemdebate.blogsdagazetaweb.com. Acesso em: 4 março 2017 (adaptado). 

 
 
TEXTO II 
       As penitenciárias brasileiras vivem clima de tensão com fugas, motins e greve de agentes, após os massacres em 
presídios do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte nos priemiros 15 dias do ano. As mortes nas prisões, que já 
somam mais de 125, expõe a crise no sistema penitenciário no país. Na região metropolitana de Natal, a Polícia Militar 
fará na manhã desta terça-feira uma nova tentativa para retomar o controle da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, onde 
26 presos foram mortos no final de semana devido à guerra entre facções criminosas. Os detentos continuam a ocupar 
o telhado do presídio. A polícia também deve iniciar as buscas outros corpos de presos que teriam sido colocados nas 
fossas da unidade. As buscas seriam realizadas nesta segunda-feira, mas, em virtude da movimentação dos presos, 
que ocuparam o telhado da unidade, elas foram suspensas. 

Disponível em: http://g1.globo.com/. Acesso em: 17 jan. 2017 (adaptado). 

 
 
TEXTO III 
        

O que precisa ser feito Como você pode ajudar 

• Tirar os presos condenados das delegacias. 
• Separar presos perigosos dos demais. 
• Ampliar as vagas no sistema prisional. 

• Estimular a participação da comunidade na ressocialização. 
• Implantar programas de prevenção às drogas e tratamento de 

dependentes dentro das prisões. 
• Criar programas de acompanhamento e orientação para quem 

sai da cadeia. 
• Oferecer acompanhamento jurídico dos processos dos 

condenados. 

• Aumentar a oferta de trabalho e educação ao prisioneiro. 

• Oferecendo vagas de trabalho para prisioneiros do regime semi-
aberto ou aberto ou gente que já cumpriu sua pena. Para ter 

informações sobre o funcionário, procure as organizações que 
atuam na cadeia de onde veio o preso. 

• Fazendo trabalho voluntário dentro das prisões (programas 
educacionais, culturais, de saúde, de prevenção às drogas, de 

lazer etc.). 
• Cobrando das autoridades o cumprimento da Lei de Execuções 

Penais e das regras mínimas estabelecidas pela ONU. 

 
 

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 em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

“A crise do sistema prisional brasileiro”, 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. 
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