
 

 

AULAS EXTRAS - HORA DA PRÁTICA 

PROPOSTA DE REDAÇÃO - MODELO ENEM  

Profº Alexandre Linares & Profª Ana Paula Dibbern 

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 

 
ALMEIDA, R., MARIANI, D. NEXO. O acesso a educação e serviços nos presídios do Brasil. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/01/10/O-

acesso-a-educa%C3%A7%C3%A3o-e-servi%C3%A7os-nos-pres%C3%ADdios-do-Brasil. Acesso em: 23 abr. 2017 (fragmento). 
 



TEXTO II 
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. 
Art. 11. A assistência será: 

I - material; 
II - à saúde; 
III - jurídica; 
IV - educacional; 
V - social; 
VI - religiosa. 

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e 
produtiva. 

BRASIL. Lei de Execução Penal (LEP). 1984. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm. Acesso em: 23 abr. 2017 (fragmento). 

 

TEXTO III 
"Quando a polícia me para, o que interessa é isso aqui, ó!" Adalberto retira um papel dobrado da carteira e mostra o 
contracheque. O emprego de faz-de-tudo-um-pouco em uma oficina mecânica de São Paulo é a garantia real da sua 
liberdade. Bicos não evitam problemas, apenas os aliviam. Um ex-militante do PCC (Primeiro Comando da Capital) 
precisa de mais do que isso para ir e vir numa boa. 
Na casa de um cômodo, há internet e micro-ondas. A funcionalidade do espaço lembra a vida na cadeia, que demanda 
inteligência. É mais hardcore do que pagar os juros do cartão de crédito. Uma dívida na prisão pode valer a vida. 
Adalberto busca seu tênis novo no quintal. Foi parcelado em dez vezes. O valor é igual ao seu salário - cerca de R$ 1.000. 
Ainda brinca que a mulher gasta muito. Mas é uma questão administrável. O mais importante, ele sabe, é não esquecer 
a lição número um da cartilha: sobreviver. 
Em alguma cadeia do Brasil, naquele mesmo momento, alguém aprendia a lição número dois: resistir. Na difamada 
"faculdade de bandidos", conversa-se sobre planos. Assim que estiverem livres, vão roubar, assaltar e seguir a 
"carreira". A maioria não pensa em outro destino. É a profissão deles, afinal. 
Mas há quem decida contrariar a regra. Lá dentro, em silêncio, em segredo, é quando um detento resolve mudar de 
vida e virar o que eles chamam de "Zé Povinho" - um cidadão como qualquer outro na multidão. 
 

BRITTO, M. TAB UOL. #42: Vida de ex-detento. Disponível em: https://tab.uol.com.br/ex-detentos/. Acesso em: 23 abr. 2017 (fragmento). 

 

TEXTO IV 
Mais do que construir presídios, a hora seria de reformar os já existentes, garantindo o mínimo de dignidade; começar 
uma grande ação para analisar os casos do mais de um terço de presos preventivos que ainda aguardam julgamento (há 
muitos inocentes lá dentro); verificar quem já poderia estar em liberdade, mas foi esquecido lá dentro; e buscar 
mudanças em leis para desafogar o sistema carcerário nacional. A legislação contra o tráfico de drogas, por exemplo, 
leva a polícia e ao Judiciário a perderem tempo trancando vendedor de maconha – tempo precioso que seria melhor 
gasto na investigação de latrocínios e estupros ou na prevenção de crimes. 
 

SAKAMOTO, L. Presídios ou escolas: Temer não entende que não temos um projeto de país. Disponível em: 
http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/01/09/presidios-ou-escolas-temer-nao-entende-que-nao-temos-um-projeto-de-pais/?mobile&width=914. 

Acesso em: 23 abr. 2017 (fragmento). 

 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores 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 "Presídios no 

Brasil: educação e trabalho como agentes de transformação social", 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. 

 

 


