LABORATÓRIO DE REDAÇÃO – 2019
INSTRUÇÕES PARA 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
LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP) – LEI Nº 7.210 DE 11 DE JULHO DE 1984
Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições
para a harmônica integração social do condenado e do internado. [...]
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à
convivência em sociedade.
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.
Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11702592/artigo-10-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984>.
Acesso em: 8 jan. 2019.

Texto II
“BRASIL CAMINHA PARA SE TORNAR REFÉM DO SISTEMA PRISIONAL”, DIZ JUNGMANN
O Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse em 20 de julho de 2018 que o País “caminha para se tornar refém
do sistema carcerário”. Jungmann deu a declaração durante evento em que apresentou dados sobre a situação das prisões no Brasil.
Segundo o ministro, a população carcerária do Brasil cresce 8,3% ao ano. Nesse ritmo, de acordo com ele, até 2025, serão
mais de 1,4 milhão de presos, uma população maior do que a das cidades de Goiânia e Belém. [...]
Jungmann afirmou que, para absorver o crescimento da população carcerária, o sistema prisional deveria investir
R$ 25 bilhões em sete anos.
O déficit de vagas com base na população encarcerada é de 358 mil, o que representa uma superlotação de 200% nas
penitenciárias federais e estaduais. Segundo o Ministro, cerca de 60% dos presos foram presos em flagrante, por crimes como
o pequeno tráfico de drogas, roubos e furtos. [...]
Disponível em: <https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,operacao-em-presidio-apreende-celulares-roteadores-e-drogas-no-rio,70002671517>.
Acesso em: 8 jan. 2019. Texto adaptado.

Texto III
PRESOS DA JUSTIÇA ESTADUAL (DADOS DE 8 DE AGOSTO DE 2018)

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87316-bnmp-2-0-revela-o-perfil-da-populacao-carceraria-brasileira>.
Acesso em: 13 jan. 2019.
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Texto IV
FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO PRISIONAL

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87316-bnmp-2-0-revela-o-perfil-da-populacao-carceraria-brasileira>. Acesso em: 13 jan. 2019.

PROPOSTAS DE REDAÇÃO
PROPOSTA I (Enem)
Com base na leitura dos textos motivadores anteriores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija um texto dissertativo-argumentativo em norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema “Desafios para a superação
da 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.
PROPOSTA II (Outros vestibulares)
Redija uma dissertação, argumentando acerca do crescimento da violência urbana no território nacional e apresentando
meios para atenuá-la.
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