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PROPOSTA 01

A escola que fala a sua língua.

Texto I
Comentários em redes sociais a respeito de uma criança de 12 anos, par�cipante do programa Masterchef Junior, trouxeram à tona 

nesta semana o debate sobre a chamada cultura de estupro no país e o assédio a meninas. Usuários do Twi�er postaram mensagens que 
incitavam a violência sexual contra a par�cipante-mirim do programa de culinária. O debate cresceu nas redes sociais e o projeto Think Olga 
criou uma campanha, com a hashtag #primeiroassédio, para que mulheres contem quando foi a sua primeira experiência de violência e, 
dessa forma, mostrar que o problema é bastante comum. 

Disponível em  h�p://www.casinhadacys.com/2015/10/saiba-como-denunciar-assedio-contra.html /.Acessado em 17 de maio de 2018.

Texto II
Art. 227 (Cons�tuição Federal) - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.
§ 4.º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.

 Texto III
A Safernet possui um canal de denúncias anônimas que são encaminhadas à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal.  "É 

importante deixar claro que, na internet, as leis valem da mesma forma", ressalta. Ele acrescenta que devem ser repudiadas as mensagens 
que tratam sobre alegação de consenso, com relação a menores de idade, na relação sexual. "Isso é considerado abuso de vulnerável. É 
crime também a conversa de teor sexual com crianças e adolescentes". O ar�go 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê as 
situações de crimes, que incluem a posse e a distribuição de imagens de crianças com teor sexual.

Disponível em  h�p://www.casinhadacys.com/2015/10/saiba-como-denunciar-assedio-contra.html /.Acessado em 17 de maio de 2018.

Texto IV

Disponível em h�p://www.casinhadacys.com/2015/10/saiba-como-denunciar-assedio-contra.html/. Acessado em 17 de maio de 2018.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Assédio a crianças e a adolescentes nas redes sociais, 

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.



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 02

PROPOSTA 03

Texto I
São Paulo - Encarar a profissão como uma mera forma de subsistência é uma visão com cada vez menos adeptos - principalmente entre os 
mais jovens. Além de ganha-pão, o trabalho virou fonte de sa�sfação e felicidade. Mais do que nunca, ele precisa ter sen�do. Mas como a 
geração Y brasileira enxerga e busca significado na vida profissional? O site 99 jobs e a Oficina da Estratégia divulgaram recentemente uma 
pesquisa que tenta responder à questão. Foram ouvidos 1.625 jovens, a maioria residente no Sudeste e nascida entre 1980 e 2000. As 
conclusões do estudo revelam um jovem emocionalmente envolvido com o trabalho e interessado em empregos menos tradicionais.

Disponível em  h�ps://exame.abril.com.br/carreira/feliz-ou-perdido-como-o-jovem-do-brasil-encara-o-trabalho/.Acessado em 17 de maio de 2018.

Texto II
As percepções sobre o significado do trabalho variam consideravelmente com a classe social do jovem. Entrevistados com renda familiar de 
até 1.085 reais são os que mais encaram a profissão como uma forma de servir à sociedade (25%) e ter contato com pessoas interessantes 
(15,38%). Já aqueles cuja renda familiar está acima de 9.745 reais são os que mais percebem o trabalho como interessante por si só (25,12%) 
e como uma forma de garan�r status e pres�gio (3,38%).

Disponível em  h�ps://exame.abril.com.br/carreira/feliz-ou-perdido-como-o-jovem-do-brasil-encara-o-trabalho/.Acessado em 17 de maio de 2018.

Texto III
Quando pensa no futuro, a maioria dos jovens não se enxerga trabalhando em grandes empresas. Trabalhar numa empresa tradicional, 
como bancos e indústrias, é o sonho de apenas 17% dos entrevistados. O plano de 41% é atuar numa empresa flexível, como agências, 
incubadoras de negócios ou empresas inovadoras como Google e Facebook. Ter o próprio negócio é a ideia de 32%, enquanto 8% pensam 
em trabalhar em ONGs ou ins�tuições ligadas a uma causa.

Disponível em  h�ps://exame.abril.com.br/carreira/feliz-ou-perdido-como-o-jovem-do-brasil-encara-o-trabalho/.Acessado em 17 de maio de 2018.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 

texto disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Como o jovem do Brasil encara o trabalho? 
Apresente 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
A Lei de Cotas nas universidades completa três anos neste sábado, 29. Mas há algo mais a comemorar. As metas da Lei nº 12.711, de 

29 de agosto de 2012, têm sido a�ngidas antes mesmo do previsto pelas 128 ins�tuições federais de ensino que par�cipam do sistema.
A lei reserva no mínimo 50% das vagas das ins�tuições federais de ensino superior e técnico para estudantes de escolas públicas, que são 
preenchidas por candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à presença desses grupos na 
população total da unidade da Federação onde fica a ins�tuição.  

Em 2013, o percentual de vagas para co�stas foi de 33%, índice que aumentou para 40% em 2014. Para se ter uma ideia do avanço, 
a meta de a�ngir 50% está prevista para 2016. Do percentual de 2013, os negros ficaram com 17,25%. O número subiu para 21,51% em 
2014.

Até agora, de acordo com projeção da Secretaria de Polí�cas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), a medida já abriu 
aproximadamente 150 mil vagas para negros.

A norma também garante que, das vagas reservadas a escolas públicas, metade será des�nada a estudantes de famílias com renda 
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo.

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/35544 Acesso em 07 dezembro 2017.

Texto II
A nova lei pode provocar muitas mudanças nos âmbitos da sociedade e da educação. As opiniões ainda estão divididas entre ser ou 

não a favor da adoção dessas novas medidas, mas a grande questão é: o que isso vai afetar na educação brasileira? Muitos educadores e 
reitores têm discu�do a proposta do governo, mas nem todos são a favor das novas medidas.

Para a presidente da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), Helena Nader, uma legislação imposta sobre a 
autonomia universitária não é a solução para os problemas enfrentados pela educação. A presidente se diz a favor dos programas de ações 
afirma�vas, já que o país tem uma grande dívida histórica com a sociedade, porém, ela enfa�za que a nova lei ignora todas as inicia�vas que 
estão em andamento nas universidades federais. “Não consigo entender um projeto dessa magnitude ter sido aprovado por uma votação 
simbólica e como medida emergencial”, afirma.

A presidente explica que a sociedade é quem mais perde com a imposição. “A universidade não poderá opinar na educação, o que é 
um desrespeito com toda a sociedade. Por que alguns têm que prestar exames e outros não?”, ques�ona. Além disso, ela se preocupa com o 
fato da possível acomodação gerada nas escolas com a nova lei. Com as vagas reservadas, e o aumento de jovens no Ensino Superior, o 
governo pode alegar que não há necessidade de melhorar a educação.

Disponível em: http://noticias.universia.com.br/vida-universitaria/noticia/2012/08/14/958617/cotas-nas-universidades-federais-justica-ou-injustica-social-

veja-opinies-e-comente.html Acesso em 07 dezembro 2017.



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 04

Texto III
Dezenas de brancos estão ingressando no curso de medicina da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), um dos melhores 

do país, fazendo uso fraudulento do sistema de cotas da ins�tuição, criado em 2009. A queixa parte de alunos e é endossada pelo 

movimento negro e pelas en�dades estudan�s.
O caso mais inquietante entre a comunidade acadêmica é do calouro Vinicius Loures, 23. Embora ele tenha se autodeclarado 

negro na inscrição, chamam a atenção seus cabelos loiros e a pele e olhos muito claros.
Além disso, Loures, que já fez trabalhos como modelo publicitário, não teria nenhuma relação social e cultural com a realidade 

negra. Procurado, ele se limitou a dizer que “sobre esse assunto, não tenho nada a declarar”.
Agatha Oluwakemi da Silva Soyombo, 20, negra filha de pai nigeriano, entrou na medicina sem a polí�ca de cotas. Ela lamentou que 

haja uso inadequado da autodeclaração e deturpação do bene�cio, que considera legí�mo.
“É muito di�cil entrar no curso de medicina. Fiz três anos de cursinho e não vou julgar ninguém. O que barra uma pessoa a não se 

autodeclarar negra é sua é�ca”, diz.
O que ela não tolera, diz, é ouvir que, no Brasil, todos são pardos e miscigenados. “Quem são os seguidos pelos seguranças no 

shopping? Quem é inferiorizado pelo �po de seu cabelo ou pelo formato do nariz? É preciso ser mais criterioso, para além de uma 

declaração.”
Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/09/1921245-brancos-usam-cota-para-negros-e-entram-no-curso-de-medicina-da-

ufmg.shtmlAcesso em 07 dezembro 2017.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Sistema de cotas para acesso à educação: avanço ou 

retrocesso? Apresente 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
Nas eleições de 5 de outubro, mais de 140 milhões de brasileiros estarão aptos a votar. Nesse universo, um terço dos eleitores – 

pouco mais de 45 milhões de pessoas – é formado por jovens entre 16 e 33 anos. Para entender melhor a cabeça polí�ca da juventude 
brasileira, quais suas demandas e de que maneira ela pode influenciar na corrida eleitoral, ISTOÉ destrinchou uma pesquisa realizada pelo 
Ins�tuto Data Popular com 3.500 jovens do País. O levantamento revela, entre outros dados interessantes, que essa turma, por ser mais 
informada do que seus pais e levar dinheiro para dentro de casa, contribuindo para o aumento da renda, forma opinião, influencia no voto 
da família e pode até decidir a eleição. A pesquisa não ques�ona em quem eles votariam. Mas mais de 50% deles se encontram entre os 
eleitores indecisos ou que pretendem anular o voto. O discurso, porém, carrega um viés de oposição. Como na maioria da população 
brasileira, o desejo de mudança está impregnado em 63% deles, que acreditam que o Brasil não está no rumo certo. Apesar disso, 72% 
desses brasileiros que têm entre 16 e 33 anos consideram ter melhorado de vida. 

Disponível em  h�ps://istoe.com.br/380009_O+QUE+OS+JOVENS+PENSAM+SOBRE+A+POLITICA//.Acessado em 17 de maio de 2018.

Texto II

Disponível em  h�ps://istoe.com.br/380009_O+QUE+OS+JOVENS+PENSAM+SOBRE+A+POLITICA//.Acessado em 17 de maio de 2018.



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA 05

Texto III

Disponível em  h�ps://istoe.com.br/380009_O+QUE+OS+JOVENS+PENSAM+SOBRE+A+POLITICA//.Acessado em 17 de maio de 2018.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Juventude – representa�vidade na eleição do 
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.



A escola que fala a sua língua.

Texto I
 Um dos traços caracterís�cos da vida moderna é oferecer inúmeras oportunidades de vermos (à distância, por meio de fotos e 
vídeos) horrores que acontecem no mundo inteiro. Mas o que a representação da crueldade provoca em nós? Nossa percepção do 
sofrimento humano terá sido desgastada pelo bombardeio diário dessas imagens?
 Qual o sen�do de se exibir essas fotos? Para despertar indignação? Para nos sen�rmos “mal”, ou seja, para consternar e 
entristecer? Será mesmo necessário olhar para essas fotos? Tornamo-nos melhores por ver essas imagens? Será que elas, de fato, nos 
ensinam alguma coisa?
 Muitos crí�cos argumentam que, em um mundo saturado de imagens, aquelas que deveriam ser importantes para nós têm seu 
efeito reduzido: tornamo-nos insensíveis. Inundados por imagens que, no passado, nos chocavam e causavam indignação, estamos 
perdendo a capacidade de nos sensibilizar. No fim, tais imagens apenas nos tornam um pouco menos capazes de sen�r, de ter nossa 
consciência ins�gada.

(Susan Sontag. , 2003. Adaptado.)Diante da dor dos outros

Texto II
 Quantas imagens de crianças mortas você precisa ver antes de entender que matar crianças é errado? Eu pergunto isso porque as 
mídias sociais estão inundadas com o sangue de inocentes. Em algum momento, as mídias terão de pensar cuidadosamente sobre a decisão 
de se publicar imagens como essas. No momento, há, no Twi�er par�cularmente, incontáveis fotos de crianças mortas. Tais fotos são 
tuitadas e retuitadas para expressar o horror do que está acontecendo em várias partes do mundo. Isto é obsceno. Nenhuma dessas 
imagens me persuadiu a pensar diferentemente do modo como eu já pensava. Eu não preciso ver mais imagens de crianças mortas para 
querer um acordo polí�co. Eu não preciso que você as tuite para me mostrar que você se importa. Um pequeno cadáver não é um símbolo 
de consumo público.

(Suzanne Moore. “Compar�lhar imagens de cadáveres nas mídias sociais não é o modo de se chegar a um cessar-fogo”. www.theguardian.com, 21.07.2014. Adaptado.)

Texto III
 A morbidez deve ser evitada a todo custo, mas imagens fotográficas chocantes que podem servir a propósitos humanitários e 
ajudar a manter vivos na memória cole�va horrores inomináveis (dificultando, com isso, a ocorrência de horrores similares) devem ser 
publicadas.

(Carlos Eduardo Lins da Silva. “Muito além de Aylan Kurdi”. h�p://observatoriodaimprensa.com.br, 08.09.2015. Adaptado.)

Texto IV
 Diretor da ONG Human Rights Watch, Peter Bouckaert publicou em seu Twi�er a foto do menino sírio de 3 anos que se afogou. Ele 
explicou sua decisão: “Alguns dizem que a imagem é muito ofensiva para ser divulgada. Mas ofensivo é aparecerem crianças afogadas em 
nossas praias quando muito mais pode ser feito para evitar suas mortes.” 

(“Diretor de ONG explica publicação de foto de criança”. , 03.09.2015. Adaptado.)Folha de S.Paulo

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, empregando a norma-padrão da língua 
portuguesa, sobre o tema: 

Publicação de imagens trágicas:
banalização do sofrimento ou forma de sensibilização?

PROPOSTA 06

Texto I
A Sociedade do século XXI busca uma educação que vise formar para a autonomia devendo fomentar nos educandos a curiosidade 

e a cri�cidade. Nesse contexto compete ao educador incen�var esses aspectos em sala de aula e contribuir para a formação de um 
indivíduo responsável, independente e cidadão. O educador do século XXI tem um grande desafio a ser enfrentado que é es�mular o jovem 
para a aprendizagem com metodologias inovadoras. 

Disponível em h�p://www.aluziamestrado.bligoo.com.br/desafios-da-educa-o-no-seculo-xxi/Acessado em 20 de maio de 2018.

Texto II
Segundo Delors, a prá�ca pedagógica deve preocupar-se em desenvolver quatro aprendizagens fundamentais, que serão para 

cada indivíduo os pilares do conhecimento: aprender a conhecer indica o interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente 
liberta da ignorância; aprender a fazer mostra a coragem de executar, de correr riscos, de errar mesmo na busca de acertar;aprender a 
conviver traz o desafio da convivência que apresenta o respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento; e, 
finalmente, aprender a ser, que, talvez, seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão e o obje�vo de viver.

Disponível em h�p://www.educacional.com.br/ar�culistas/outrosEducacao_ar�go.asp?ar�go=ar�go0056/acessado em 20 de maio de 2018.

Texto III

Ou iniciamos agora uma verdadeira revolução na educação ou estaremos a lamentar nas próximas décadas ter perdido mais uma 

oportunidade de sermos protagonistas da transformação social que nosso povo merece. Elevar a nossa educação a elevados padrões de 

qualidade não é só um requisito para a modernização do país e a melhoria das condições de vida dos brasileiros. É um requisito também 

para a inclusão demandada por uma sociedade desigual. O ensino de qualidade, especialmente no nível fundamental, que é o nível que 

mais afeta a cidadania, deve ser visto como um compromisso e todos.

Temos que decidir agora qual país que legaremos aos nossos descendentes. Se nada fizermos, seremos no futuro uma sociedade 

com graves injus�ças sociais, com índices assustadores de violência, com total desrespeito ao próximo e outras mazelas amplificadas que 

temos no presente. Certamente seremos um país colonizado e explorado. O futuro da educação está em nossas mãos.
Disponível em  h�p://www.unbfuturo.unb.br/index.php/ar�gos/85-o-futuro-da-educacao-brasileira/acessado em 20 de maio de 2018.



A escola que fala a sua língua.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 

texto disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Educação brasileira - uma meta prioritária, 
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 07

Texto I
Art. 2º Para os fins desta Lei, define-se en�dade familiar como o núcleo social formado a par�r da união entre um homem e uma 

mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. (Projeto 
de Lei 6583/2013.)

Já é possível ter dois pais ou duas mães oficialmente no Brasil. Segundo o professor Chris�ano Casse�ari, um dos docentes mais 

renomados na área do Direito de Família, já existem, aproximadamente, sete decisões judiciais reconhecendo esse novo modelo de família. 

Nesta modalidade, a qual a doutrina denominou de “mul�parentalidade”, é possível se ter no registro de nascimento mais de um pai ou 

mais de uma mãe.

Disponível em h�p://acri�ca.uol.com.br/manaus/Manaus-Amazonas-familia-brasileira-discu�do-especialista-Manaus_0_982701759.html. Acessado em 22 de maio 

de 2018.

Texto II

O estudioso alemão Petzold iden�ficou 196 �pos diferentes de família. Isto significa que o modelo nuclear de família composto por 

pai, mãe e seus filhos biológicos não é suficiente para a compreensão da nova realidade familiar. Já em 2006, a legislação brasileira 

corroborou este fato na Lei Maria da Penha, com a seguinte conceituação: “família, compreendida como a comunidade formada por 
oindivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa” (Art. 5  , inciso II) e que 

“as relações pessoais enunciadas neste ar�go independem de orientação sexual”(inciso III, § único). (Toni Reis)

Disponível em h�p://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunistas/modelo-de-familia-deve-ser-entre-homem-e-mulher/. Acessado em 22 de maio de 2018.

Texto III
O relator do projeto de lei do Estatuto da Família (PL 6583/13), deputado Ronaldo Fonseca (Pros-DF), apresentou na úl�ma 

segunda-feira (17) subs�tu�vo à proposta. Fonseca manteve a definição de família como o núcleo formado a par�r da união entre homem e 
mulher, por meio de casamento ou união estável, ou comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes (monoparental). Essa 
é mesma definição con�da no projeto original, de autoria do deputado Anderson Ferreira (PR-PE).

O relator inseriu no texto outro disposi�vo polêmico: o subs�tu�vo modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei 
8.069/90) para exigir que as pessoas que queiram adotar sejam casadas civilmente ou mantenham união estável, cons�tuída nos termos do 
ar�go 226 da Cons�tuição. Como o texto cons�tucional reconhece explicitamente apenas a união estável entre o homem e a mulher como 
en�dade familiar, na prá�ca o subs�tu�vo proíbe a adoção de crianças por casais homossexuais.
Hoje, embora a adoção de crianças por casais gays não esteja prevista na legislação, ela tem sido garan�da pela Jus�ça. Porém, para 
Fonseca, “a concessão pelos tribunais da adoção homoafe�va desconsidera o fato de que o tema de pares homossexuais formando famílias 
ainda não está pacificado na sociedade”. 

Disponível em h�p://www.ebc.com.br/cidadania/2014/11/estatuto-da-familia-proibe-casais-gays-de-adotar-filhos. Acessado em 22 de maio de 2018.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 

texto disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Avanços e obstáculos da nova família brasileira, 
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 08

Texto I

Disponível em h�p://www.opera10.com.br/2015/04/redacao-proposta-2015-18-reducao-da.html. Acessado em 14 de junho de 2015.



A escola que fala a sua língua.

OBSERVAÇÃO: para cada proposta acima, deve-se levar em consideração as instruções abaixo:

A) O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado;

B) O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas;

C) A redação em até 7(sete) linhas escritas será considerada "insuficiente" e receberá nota zero;

D) A redação que fugir ao tema ou que não atender o tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero;

E) A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número 

    de linhas copiadas desconsideradas para efeito de correção.

Texto II

Steven Levi�, professor de economia da Universidade de Chicago. Resultado da sua influente pesquisa de 1997 in�tulada Crime Juvenil e Punição. 

Fato 1: décadas de dados acumulados mostram que a punição a jovens criminosos diminuiu substancialmente em relação à penalização de criminosos 

adultos. Fato 2: durante esse mesmo período a criminalidade violenta de autoria de menores cresceu quase o dobro da taxa de criminalidade violenta de 

autoria de adultos. Levi� se perguntou como o Fato 1 se relaciona com o Fato 2 e chegou a duas conclusões. Conclusão 1: "A diferença de cas�gos pode ser 

responsável por 60% do aumento das taxas de crescimento da delinqüência juvenil". Conclusão 2: "Os jovens são tão susce�veis à perspec�va de punição 

severa quanto os adultos". Ou seja, saber que vai pegar cana brava por um longo tempo in�mida igualmente jovens e adultos com intenções criminosas. 

(Revista Veja)

Insis�mos que a reconsideração do sistema penal juvenil não pode ser pautada sem que se paute, simultaneamente e paralelamente, uma 

aprofundada discussão do contexto. E assim entramos no ponto nodal do assunto: a necessidade de re�ficação do Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, na sua parte criminal. Precisamos resis�r à redução da menoridade penal, primeiro porque juridicamente, a idade penal mínima em 18 anos é garan�a 

de direito de individual e, portanto, é disposi�vo cons�tucional imutável, cláusula pétrea, insusce�vel de reforma por Emenda Cons�tucional. Inúmeros e 

abalizados estudos jurídicos têm sido produzidos destacando que somente uma nova Assembleia Cons�tuinte poderia modifica o ar�go 228 da 

Cons�tuição.

RESPONSABILIDADE PENAL DOS ADOLESCENTES E MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS Guaraci de Campos Vianna -  Desembargador do TJ-RJ

Texto III

O ECA prevê, em seu art. 104, que o menor de 18 anos (dezoito) anos é inimputável porém capaz, inclusive a criança, de cometer ato infracional, 

passíveis então de aplicação de medidas sócio-educa�vas quais sejam: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços a comunidade; 

liberdade assis�da; inserção em regime de semiliberdade; internação em estabelecimento educacional e, por fim, qualquer uma das previstas no art. 101, I 

a VI, conforme o art. 105 do ECA.

Disponível em h�p://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_ar�gos_leitura&ar�go_id=11414. Acessado em 20 de maio de 2018.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema É preciso mudar a forma de lidar com o jovem 
infrator, 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.


