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Tema: Política contra as drogas no Brasil 
 

Texto Original 
1 Correção Estrutural 
2 Clareza e Aperfeiçoamento Textual 
3 Sugestão de Texto Alternativo 
 
Devido a uma legislação abrangente, a qual permite que a força policial determine se alguém é um traficante 

ou não, muitas prisões relacionadas às drogas ilícitas são realizadas de maneira arbitrária. Por conta dos 

critérios subjetivos, muitos usuários são categorizados como contrabandistas dessas substâncias. Isso promove 

uma superlotação do sistema carcerário brasileiro -  o quarto maior do mundo - em que um quarto das prisões 

envolve o tráfico de entorpecentes ilegais, segundo dados do Conselho de Justiça; subjugando detentos a 

condições insalubres e concedendo penas desproporcionais aos atos individuais. 
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Devido a uma legislação abrangente, a qual permite que a força policial determine se alguém é um traficante 

ou não, muitas prisões relacionadas às drogas ilícitas são realizadas de maneira arbitrária; por conta dos 

critérios subjetivos muitos usuários são categorizados como criminosos. Isso promove uma superlotação do 

sistema carcerário brasileiro -  o quarto maior do mundo - em que 25% das prisões envolvem o tráfico de 

entorpecentes ilegais, segundo dados do Conselho de Justiça. As cadeias submetem detentos a condições 

insalubres e concedem penas desproporcionais aos atos individuais. 

 

 

A legislação de entorpecentes é confusa e ampla, permitindo que o aparato policial do Estado julgue 

prematuramente um portador de pequenas quantidades; prisões são realizadas de forma arbitrária e usuários 

comuns são considerados “traficantes” e criminosos. Segundo o Conselho de Justiça, 25% das prisões são 

relacionadas ao tráfico de substância. Tais fatores confluem na superlotação nefasta do sistema carcerário – 

que já é o quarto maior do mundo – submetendo detentos a condições desumanas, insalubres e concedendo 

penas desproporcionais aos atos individuais 

 

Comment [01]: Existe uma diferença 
entre “tráfico” e “contrabando”. Da 
maneira como foi colocada aqui, parece 
que um foi utilizado como sinônimo do 
outro, pois um pouco antes o texto falava 
em “traficante”. 
 
Dentro da lógica argumentativa (e da 
legislação brasileira) é coerente falar em 
“tráfico”, que se refere à comercialização 
ou circulação de substâncias ilegais. Então,  
qualquer um que seja pego pela polícia 
com uma certa quantida de maconha no 
bolso pode ser interpetado como 
“traficante”. Até aí o texto está correto. 
 
Mas ao falar de “contrabando”, isso 
significa a circulação ilegal de substâncias, 
mas também de mercadorias, entre duas 
fronteiras ou limites bem definidos por lei. 
Então “contrabando” tem mais a ver com 
fazer passar um produto de um país para o 
outros, por exemplo, sem pagar impostos 
ou sem avisar às autoridades. O 
contrabando não está relacionado apenas 
às drogas. 

Comment [02]: Dúvida quanto à 
adequação do verbo “subjugar”. 
Possivelmente o aluno pensava no verbo 
“submeter”. 

Comment [03]: O uso de “ponto e 
vírgula” deve ser pensado como uma 
pontuação que faz um papel intermediário 
entre uma vírgula e um ponto final. Ou 
seja, utilize o ponto e vírgula existe uma 
ideia ou argumento complexo para 
apresentar, e a frase já está muito grande. 
Se você colocar só uma vírgula, a frase vai 
continuar grande. Se você colocar um 
ponto, vai parecer que as ideias são 
separadas. O ponto e virgula faz uma pausa 
importante na leitura, deixa o leitor 
“respirar”, mas ao mesmo tempo informa 
ao leitor que a ideia é uma continuidade da 
outra. 

Comment [04]: Observar o uso de 
ponto e vírgula aqui: ele dá continuidade 
na argumentação da inadequação do 
julgamento policial sem terminar a frase 
com um ponto, que só virá depois quando 
você inicia outro argumento. 

Comment [05]: Troca por “25%” para 
não repetir a palavra “quarto”. 

Comment [06]: Reorganização dos 
elementos da frase para melhorar o fluxo 
da argumentação e simplificação a leitura. 
Ao mesmo tempo existe mais força na 
argumentação com o uso cuidadoso de 
adjetivos fortes como “nefasto”. 
Entretanto, cuidado para não abusar dos 
adjetivos. Bem colocados eles dão força e 
impacto ao argumento. Em excesso, 
emprestam um tom dramático e forçado 
ao texto. 


