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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 “A propulsão

(vontade excessiva) da população brasileira e

mundial de fazer justiça com as próprias mãos.”

Apresente uma proposta de solução. Selecione,

organize e relacione, de forma coerente e coesa,

argumentos e fatos para defesa de seu ponto de

vista.



TEXTO I
O físico Stephen Hawking se tornou assunto nos

últimos dias por ter inspirado o filme “A teoria de
tudo” (...). Mas o próprio cosmólogo (...) também
deu o que falar com uma declaração
impressionante. Hawking disse que a
agressividade é maior falha da raça humana
e que ela “ameaça destruir todos nós”, antes
de pedir que as pessoas sejam mais
compreensivas.

Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/stephen-

hawking-diz-queagressividade-ameaca-destruir-raca-humana-15412988.



TEXTO II
A violência aumenta, o sistema de segurança pública

falha e a sensação de impotência e insegurança cresce. Diante
disso, grupos de pessoas resolvem se reunir para, elas mesmas,
julgar e penalizar suspeitos de cometer crimes. Se auto
intitulam como "justiceiros", que buscam fazer a justiça, que
aparentemente não é feita pelo poder público, com as próprias
mãos. As "penas" vão de amarrar suspeitos a postes,
humilhação, espancamento e, em alguns casos, até execução. O
Brasil, no entanto, é um Estado Democrático de Direito, ou seja,
um país regido por leis que defendem o direito ao julgamento
pelo sistema judiciário e à aplicação de penas não degradantes
e que também não incluem a pena de morte. Portanto,
justiceiros também estariam cometendo crimes, de acordo com
a lei.
Disponível em: http://vestibular.brasilescola.com/banco-de-redacoes/tema-

justica-com-asproprias-maos.htm.



TEXTO III
Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100

mil habitantes, arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio
e sofre de violência endêmica, a atitude dos “vingadores” é até
compreensível.

O Estado é omisso. A polícia, desmoralizada. A Justiça é
falha. O que resta ao cidadão de bem, que, ainda por cima, foi
desarmado? Se defender, claro! O contra-ataque aos bandidos
é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma
sociedade sem Estado contra um estado de violência sem limite.
E aos defensores dos Direitos Humanos, que se apiedaram do
marginalzinho no poste, lanço uma campanha: “Faça um favor
ao Brasil. Adote um bandido!”

Disponível em: http://rachelsheherazade.blogspot.com.br/2014/02/adote-

um-bandido.html.



TEXTO IV
Fabiane Maria de Jesus, 33 anos, moradora do Guarujá,

litoral paulista, morreu na manhã desta segunda-feira (5) por
causa de um boato, espalhado por uma rede social, de que
havia uma sequestradora de crianças na região. A investigação
policial aponta para o rumor como motivo do crime e afirma
que não havia nenhum boletim de ocorrência sobre sequestro
de menores no Guarujá.

Fabiane foi amarrada, espancada e arrastada, no último
sábado (3), por um grupo de moradores do bairro Morrinhos,
no Guarujá. A agressão foi registrada em vídeo e, segundo os
vizinhos, ela estava apanhando por ser a mulher que estava
sequestrando crianças na região.

Texto de 5/5/2014. 
Fonte: http://noticias.r7.com/sao-paulo/mulher-foi-espancada-ate-a-morte-

no-guaruja-por-causa-de-boato-na-internet-07052014.

http://noticias.r7.com/sao-paulo/morre-mulher-amarrada-e-espancada-por-grupo-de-moradores-do-guaruja-05052014
http://noticias.r7.com/sao-paulo/video-mostra-suspeita-de-sequestrar-crianca-sendo-espancada-no-guaruja-05052014
http://noticias.r7.com/sao-paulo/mulher-foi-espancada-ate-a-morte-no-guaruja-por-causa-de-boato-na-internet-07052014


TEXTO V
Justificativas para o autojustiçamento

1. Trata-se da aplicação da Pena de Talião (Lex-Talion –
Código de Hamurábi – Sec. XVII a.C.);

2. “Fazer justiça com as próprias mãos”, ou justiciamento
tem ganhado espaço no Brasil; estendendo-se ao interior
onde raramente ocorria.;

3. Tudo leva a crer que a sociedade civil está descrente e
desiludida com as instituições encarregadas de fazer
justiça, manter a paz e a equidade social.;

4. Três problemas básicos afetam o Poder Judiciário
brasileiro: excesso de processos, morosidade e falta de
acesso à Justiça;



5. Os presídios só VINGAM e PUNEM, pois são instituições
medievais que deixam de atender a exigência de
reeducação e recuperação do detento;

6. Assim, o ex-presidiário regressa à sociedade mais agressivo
e revoltado, delinquindo com técnicas aprendidas com
criminosos de alta periculosidade;

7. Consequência previsível: Estado ausente e omisso na
segurança, prevista pela Constituição Federal; vítima
com o direito de se defender, impedindo que lhe
roubem e matem (autojustiçamento / autotutela);

8. Veículos de comunicação de informações, como a
internet, encorajam as pessoas a tais atos. Por esse
motivo, o Código Penal em seu Art. 65, § 3 (e), atenua
um crime se cometido sob a “influência de multidão em
tumulto, se não o provocou”.



TEXTO VI

Aspectos que impedem essa prática

1. Como dizia Gandhi, “olho por olho, e o mundo

acabará cego”;

2. Artigo 345 do Código Penal: vedação à justiça com as

próprias mãos;

3. Ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade,

fraternidade;



TEXTO VII

Exemplos de casos:

1. Em 1991 – em Matupá-MT, três sequestradores, após
manterem presa uma família por 12 horas e detidos na
viatura, são entregues à população que pratica o
linchamento público;

2. Em 2014 – adolescente de 15 anos, no Rio de Janeiro foi
amarrado nu a um poste por populares, por serem
suspeitos de roubo a bicicletas;

3. Em 2014 – Igor de Oliveira (20 anos) é exposto em vídeo
na internet, sendo executado por justiceiros no meio da
rua;

4. Em 2014 – em Brasília, um lutador de MMA exagera na
forma de imobilização de um assaltante e o mata por
asfixia;



1. 1980 – 2006 (estudos) – Brasil: 1º lugar de casos de
linchamento no mundo (Núcleo de Estudos da Violência
(NEV) da Universidade de São Paulo);

2. 2014 - Pesquisa da FGV – 70,1% dos brasileiros não
confiam no trabalho das polícias;

3. Ariadne Natal, pesquisadora do Núcleo de Violência
(NEV) da USP: o recurso da filmagem nesses atos, são
vistos de uma forma positiva para os agressores;

4. Clóvis Rossi (jornalista e colunista da Folha de S. Paulo):
propõe criação de um projeto de país, ao invés de
discutir projeto de poder para o Brasil, como é objetivo
de políticos e da maioria dos partidos.

TEXTO VIII

Análises, depoimentos e soluções:



Montando a redação



Sugestões de argumentos: 

➢Aumento da violência no país;

➢Falta de uma justiça adequada por

parte do Estado;

➢Agressividade natural do ser humano;

➢Sistema penitenciário que não

recupera os presidiários;

➢Descrédito da população pela polícia

e pela justiça;



Introdução:
Compreender TEMA é, para as democracias neoliberais,
desatar os nós das injustiças sociais que afetam a
sociedade brasileira. Mesmo que a Constituição Cidadã
de 1988 procure garantir equidade de direitos, as
fissuras são visíveis, herança de CONTEXTO. Nessa
dinâmica, cabe a análise de duas direções: ARGUMENTO
(TÓPICO) 1 e ARGUMENTO (TÓPICO) 2.

Conclusão:
Portanto, como alerta Martin Luther King, nada é mais
perigoso do que a ignorância sincera. Isso posto, os
primeiros passos para dissolver problemas referentes a
TEMA passam por PROPOSTA DE SOLUÇÃO. Assim, a
distopia de um Brasil para pouco pode ser convertida na
realidade de um Brasil para todos.



Autojustiçamento: atitude inconcebível

Compreender a problemática do autojustiçamento é, para as
democracias neoliberais, desatar os nós das injustiças sociais que
afetam a sociedade brasileira. Mesmo que a Constituição Cidadã de
1988 procure garantir equidade de direitos, as fissuras são visíveis,
herança de uma sociedade descontente com a atitude estatal. Nessa
dinâmica, cabe a análise de duas direções: a agressividade natural do
ser humano e os aumento constante da violência.

Muito se discute a respeito de um comportamento
naturalmente perverso do ser humano, como principal fator para
justificar o ato de “fazer justiça com as próprias mãos”. Segundo o
físico Stephen Hawking, a agressividade é a maior falha da raça
humana e pode destruir a todos os indivíduos. Há pessoas que
podem não acreditar nessa questão, porém a exposição do vídeo do
jovem Igor de Oliveira, de 20 anos, sendo executado em 2014
demonstra que há fundamento nessa teoria.



Por outro lado, o fato de a violência aumentar em altos índices
não justifica, mas explica o comportamento desses radicais de
comportamento. É por esse motivo que, em 2014, um lutador de
MMA em Brasília, exagerou na imobilização de um assaltante que o
abordou, o que gerou a morte do rapaz. Entretanto, o artigo 345 do
Código Penal veda a autotutela. Por isso, todos os que cometerem
essa atitude são julgados e punidos na proporção de sua
responsabilidade pelo crime.

Portanto, como alerta Martin Luther King, nada é mais perigoso
do que a ignorância sincera. Isso posto, os primeiros passos para
dissolver problemas referentes a “fazer justiça com as próprias mãos”
passam por um processo de educação cultural da sociedade e
diminuição dos índices de violência pelo Poder Público. Assim, a
distopia de um Brasil para pouco pode ser convertida na realidade de
um Brasil para todos.


