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Exemplo 1 - R1 - Presídios no Brasil: 
educação e trabalho como agentes de 
transformação social



Redação 1:
Presídios precisam formar melhores cidadãos 

Presídios brasileiros são verdadeiras "escolas de 
bandidos". Abandonados pelo Estado e sociedade, 
dificilmente o presidiário terá outra opção que não a 
permanência em atividades criminosas; e agora na 
cadeia, esse interno será amplamente acolhido por 
facções criminosas, cada vez mais presentes nas 
penitenciárias nacionais. A única expectativa de 
mudança dessa realidade vem do Estado, que de 
acordo com a Constituição, deve garantir ao interno 
direitos básicos, como direito à educação, e trabalho.



Apenas metade das penitenciárias do país oferecem 
aos internos oficinas de trabalho, este, por sua vez 
impacta diretamente na vida do interno: vai receber 
remuneração que pode auxiliar no sustento de sua 
família; vai lhe ensinar uma ocupação que pode ser 
desenvolvida quando sair do presídio, além de afastar 
a idéia  do crime como única opção e lhe afastar do 
ócio.



Aliada ao trabalho está a educação, tão pouco 
disseminada em nossas  penitenciárias. O aprendizado 
de matérias que são ministradas nas escolas auxilia o 
preso tanto no âmbito acadêmico quanto no 
penitenciário; os internos podem até se inscrever no 
ENEM que lhes dá a chance de ingressar numa 
universidade e também reduz sua pena de acordo com 
o desempenho obtido. A educação no âmbito  social 
também é importante, garante  ao cidadão mais 
segurança quanto às relações sociais fora da prisão.



A superlotação das cadeias é outra questão a se 
analisar. Há que se pensar nos malefícios da mistura 
entre presos que estão no cumprimento da pena com 
outros que ainda nem foram julgados. Isso amplia a 
cooptação de novos membros para facções 
criminosas,  e faz com que os internos sejam 
alojados como animais , além de dificultar o 
gerenciamento de tantas pessoas e, por 
conseguinte, o impedimento de motins como os 
ocorridos na região Norte do país.



Diante de tudo isso  precisamos cobrar que o Estado 
aplique nas penitenciárias o que é determinado na 
Constituição; que em lugares onde a superlotação é maior 
(regiões Norte e Nordeste), bem como as desigualdades 
sociais, haja mais oportunidades onde o trabalho e 
educação sejam aplicados como prevenção e não 
remediação; que ao sair da prisão esse cidadão seja 
assistido e que seja garantido seu acesso ao trabalho e 
continuação da sua formação. A sociedade também 
precisa ser reeducada para entender que após cumprir a 
pena, é um cidadão como todos, mas que cumprindo a 
pena ele também é . Que esse cidadão saia da condição 
de "preso" para a de pessoa , e que possamos  acolhê-los. 



Estrutura

 Introdução: Contextualização e lançamento 
da tese

Desenvolvimento 1: Trabalho
Desenvolvimento 2: Educação
Desenvolvimento 3: Condições
Conclusão: Retoma as ideias centrais 

desenvolvidas na conclusão e fecha a tese, 
apresentando propostas de intervenção.



Título

Presídios precisam formar melhores cidadãos

Que tal?
Melhores presídios, sociedade melhor

Os presídios precisam ser melhores para formar e 
atender os cidadãos, que são todos iguais.

 ESCOLHA UM TÍTULO QUE RESUMA A TESE 
 FOQUE NO ASPECTO POSITIVO DO TEXTO (NA 

RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, NÃO NO PROBLEMA



#Dica

Presídios brasileiros são verdadeiras "escolas de 
bandidos". Abandonados pelo Estado e sociedade, 
dificilmente o presidiário terá outra opção que não a 
permanência em atividades criminosas; e agora na 
cadeia, esse interno será amplamente acolhido por 
facções criminosas, cada vez mais presentes nas 
penitenciárias nacionais. A única expectativa de 
mudança dessa realidade vem do Estado, que de 
acordo com a Constituição, deve garantir ao interno 
direitos básicos, como direito à educação, e trabalho.



#Dica

Estado = Poder público

estado = unidade territorial (SP, RJ, GO, MT...)

deve garantir ao interno direitos básicos, como 
direito à educação, e trabalho.



#Dica

Apenas metade das penitenciárias do país oferecem aos 
internos oficinas de trabalho, este, por sua vez impacta 
diretamente na vida do interno: vai receber remuneração 
que pode auxiliar no sustento de sua família; vai lhe 
ensinar uma ocupação que pode ser desenvolvida quando 
sair do presídio, além de afastar a idéia do crime como 
única opção e lhe afastar do ócio.

  Repetição
  IDEIA perdeu o acento na nova ortografia



#Dica

Aliada ao trabalho está a educação, tão pouco 
disseminada em nossas penitenciárias. O aprendizado de 
matérias que são ministradas nas escolas auxilia o preso 
tanto no âmbito acadêmico quanto no penitenciário; os 
internos podem até se inscrever no ENEM que lhes dá a 
chance de ingressar numa universidade e também reduz 
sua pena de acordo com o desempenho obtido. A educação 
no âmbito social também é importante, garante  ao 
cidadão mais segurança quanto às relações sociais fora da 
prisão.



#Dica

 Evite a 1a pessoa. Escreva como observador externo.

 Repetição da palavra âmbito.
“Âmbito” é uma ótima palavra”! Significado:
1. Espaço que circunda, rodeia, envolve; periferia.
2. Espaço físico compreendido dentro de determinados 
limites; recinto, ambitude.

Coesão:
 A Educação também é importante no âmbito social, na medida 
em que garante ao cidadão mais segurança quanto às relações 
sociais fora da prisão.



#Dica

A superlotação das cadeias é outra questão a se analisar. Há 
que se pensar nos malefícios da mistura entre presos que estão 
no cumprimento da pena com outros que ainda nem foram 
julgados. Isso amplia a cooptação de novos membros para 
facções criminosas, e faz com que os internos sejam alojados 
como animais, além de dificultar o gerenciamento de tantas 
pessoas e, por conseguinte, o impedimento de motins como os 
ocorridos na região Norte do país.

 Evite comparações como essa. Prefira algo como: 
• "sejam alojados em condições desumanas“; 
• "sejam alojados em celas sem condições mínimas de 
habitação".



#Dica

  Diante de tudo isso precisamos cobrar que o Estado aplique nas 
penitenciárias o que é determinado na Constituição; que em lugares 
onde a superlotação é maior (regiões Norte e Nordeste), bem como as 
desigualdades sociais, haja mais oportunidades onde o trabalho e 
educação sejam aplicados como prevenção e não remediação; que ao 
sair da prisão esse cidadão seja assistido e que seja garantido seu 
acesso ao trabalho e continuação da sua formação. A sociedade 
também precisa ser reeducada para entender que após cumprir a 
pena, é um cidadão como todos, mas que cumprindo a pena ele 
também é. Que esse cidadão saia da condição de "preso" para a de 
pessoa, e que possamos  acolhê-los.



#Dica

 • isso precisamos 
• é um cidadão como todos, mas que cumprindo a pena ele também 
é. Que esse cidadão saia da condição de "preso" para a de pessoa, 
• e que possamos  acolhê-los.

 Inserir vírgula;
 Ele também o é. O "o" retoma a expressão anterior ("cidadão 
como todos"). O texto poderia ter se encerrado aqui.
 Cuidado: as pessoas privadas de liberdade nunca deixaram de 
ser pessoas;
 Evite 1a pessoa;
 Acolhê-lo, no singular, pois estamos falando do cidadão.



Exemplo 2 - R1 - Presídios no Brasil: 
educação e trabalho como agentes de 
transformação social



Redação 2

No início de 2017, a crise no sistema carcerário 
brasileiro tornou-se alvo de atenção da mídia. Os 
conflitos e rebeliões ocorridos, principalmente na 
Região Norte, expuseram a precariedade de condições 
e a realidade da superlotação dessas instituições. Essa 
situação vai contra a função dos presídios, que deveria 
ser de reabilitar pessoas para um convívio digno em 
sociedade.



A educação deve ser integrada ao sistema 
penitenciário, de modo que, durante o tempo de 
detenção existam oportunidades para mudanças reais 
na vida dos detentos. Muitos deles não concluíram os 
estudos e retornam ao crime por acreditarem que não 
tem outras opções. É dever do Estado agir como 
facilitador do acesso dessas pessoas ao ensino e a 
capacitação profissional, e através de uma parceria 
entre os Ministérios da Justiça e Educação, 
implementar cursos supletivos e profissionalizantes 
dentro dos presídios.

 ”têm” (plural)
 ”à” (crase)
 ”por meio de”



Ex-detentos enfrentam grande preconceito e pouca 
solidariedade ao sair da cadeia. São poucos aqueles 
que encontram a generosidade e a capacidade de 
perdoar que Jean Valjean encontrou no bispo, que 
deliberadamente esqueceu seu furto e ainda lhe 
ofereceu mais dois castiçais de prata para que ele se 
tornasse um homem honesto. Como no romance de 
Victor Hugo, muitos são presos por furtos praticamente 
insignificantes em tentativas desesperadas  de saciar 
sua fome e poucos alcançam a chance de transformar 
suas vidas.  

*Os Miseráveis



O Brasil precisa de um esforço maior dos órgãos de 
Justiça para agilizar processos, reduzir o número de 
não condenados dentro dos presídios e daqueles que 
cometeram crimes de bagatela. O Congresso Nacional 
deve criar e votar leis que reintegrem ex-detentos no 
mercado de trabalho. A educação dentro dos presídios 
capacita para o emprego e este oferece esperança, 
dignidade e independência ao cidadão.



#Dica

Através
 Dicionário: de lado, de través, 

transversalmente, de atravessado.
 Ideia de atravessar;
 Movimento físico.

Por meio de 
 Ideia de instrumento



#Dica

Jean Valjean é o personagem principal do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. 
Sua história é trágica: Perde os dois pais ainda criança e é criado pela irmã. 
Quando esta fica viúva, com sete filhos para criar, ele começa a ajudá-la. Em 
um inverno, porém, ele não consegue emprego. Desesperado, rouba um pão. 
É pego e condenado a cinco anos de trabalhos forçados, que, acrescidos de 
diversas fugas, tornam-se dezenove. 
Aos poucos ele vai percebendo que quem cometeu um crime não foi ele, foi a 
sociedade, pois o prejuízo que causou foi ínfimo em comparação ao que 
sofreu.
É expulso de todos os lugares, pelo simples fato de ser um forçado. O único 
que o abriga é Don Myriel, bispo de Digne. Jean Valjean rouba-lhe os talheres e 
foge no meio da noite. É pego pelos policiais e levado à casa do bispo que, ao 
contrário do esperado, diz aos policiais que lhe dera os talheres e lhe pergunta 
por que não levara os castiçais também.



Exemplo 3 - R1B – Publicidade 
infantil em questão no Brasil



Redação 3

Publicidade e propaganda infantil

Episódios de crianças chorando em centros 
comerciais para ganhar algum produto que as chame 
atenção não é muito raro de se acontecer hoje em dia. 
Isto se dá devido às propagandas voltadas a este público 
que tem se tornado grande consumidor em escala.

  Simplicidade: ”não são raros”.



A capacidade destes meios de comunicação podem  ir mais além, 
levando um grande público ao seu influenciamento. Quem sabia 
bem o valor o valor  de discursos, imagens, comunicações atrativas 
num geral, eram os Nazistas que usavam do meio eficaz para 
persuadir as massas. Não indo muito longe, mas até os dias atuais a 
propaganda é grande influenciadora, seja na atuação direta do ser e/ou 
(principalmente)  no seu papel de consumidor, já que este mercado só 
visa o lucro como princípio. Deste modo, o que podemos esperar que 
ela, a mídia televisiva, auditiva, impressa ) faça com crianças que 
ainda não formaram sua moral?
 
 Concordância: “pode” no singular (a capacidade)
 Simplicidade: influenciando o comportamento de grande parte do 
público.
 Evite “e/ou” e prefira travessão: atuação direta do ser ou  ‒
principalmente  no seu papel de...‒
  Cuidado: Esperar que a mídia - televisiva, auditiva e impressa – faça 
com...



Lembrando que este conjunto de meios de comunicação 
seguem determinado padrão  para atrair de todos os lados o 
público dessa faixa etária: músicas temáticas, personagens 
famosos e até outras crianças. Porém, em países como Reino 
Unido e Suécia, são aplicadas leis que proíbem o uso destes 
atrativos em propagandas. No Brasil, o Conanda omitiu 
uma aprovação em abril de 2014, que considera abusiva a 
publicidade infantil, em contrapartida, associações de 
anunciantes dizem não reconhecer a validade constitucional 
do Conanda para legislar tal ato.

 Concordância: ”segue” (este conjunto)
  Autonomia: Explique as informações (“Conselho Nacional 
de Direitos da Criança e do Adolescente”)



 Contudo, estamos distantes de ser como a Noruega, onde 
não é permitido nenhum tipo de publicidade para esta faixa 
etária. Sendo assim, é importante que ainda haja discussões 
em fóruns entre anunciantes e representantes de defensores 
da criança (ONGs). Além disso, a participação de pais e 
mestres para a preparação e limitação (estas impostas em 
casa) destas crianças na hora de receberem informações do 
mundo externo. Levando em consideração que ambos saiam 
favoráveis, um vende o seu produto e o outro o consome de 
maneira adequada e controlada. 

 Escreva sempre como se você fosse um observador 
externo: Contudo, o Brasil está distante do modelo 
norueguês... 



Dúvidas?

 Fale conosco no intervalo ou após a aula. 

 Você também pode escrever para:

apdibbern@gmail.com
alexandrelinares@gmail.com
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