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Tema: Sistema carcerário brasileiro 
 
 

Texto Original 
1 Correção Estrutural 
2 Clareza e Aperfeiçoamento Textual 
3 Sugestão de Texto Alternativo 
 
 
Em países como a Holanda apresentam pouca desigualdade e em consequência menor número de prisioneiros. 

O Brasil já tem um histórico de programas nas favelas do Rio de Janeiro para os jovens, e isso deveria ser 

espalhado pelo país. A aplicação de penas mais brandas também seria uma opção, e também deveria ser feito 

a separação entre os presos de acordo com seus crimes, como dizem “ a mente desocupada é a oficina do 

diabo”. 

 

 

Em países como a Holanda (?) apresentam pouca desigualdade e em consequência menor número de 

prisioneiros. O Brasil já tem um histórico de programas nas favelas do Rio de Janeiro para os jovens, e isso 

deveria ser espalhado pelo país. A aplicação de penas mais brandas também seria uma opção, e também 

deveria ser feita a separação entre os presos de acordo com seus crimes, como dizem “a mente desocupada é a 

oficina do diabo”. 

 

 

Em países como a Holanda o sistema social apresenta pouca desigualdade e em consequência menor 

criminalidade. O Brasil já tem um histórico de programas para os jovens nas favelas do Rio de Janeiro, e isso 

deveria ser espalhado pelo país. A aplicação de penas mais brandas também seria uma opção, além da 

separação entre os presos de acordo com seus crimes. Como dizem, “a mente desocupada é a oficina do diabo” 

(non sequitur). 

 

 

O Brasil possui investimentos que buscam evitar a criminalidade, como as iniciativas educativas com jovens em 

favelas. Estas iniciativas deveriam receber mais verbas governamentais e buscar expansão para outras 

comunidades. Penas mais brandas ou educativas poderiam aliviar a superlotação, evitando rebeliões. Além 

disso, os encarcerados poderiam engajar-se em programas de qualificação profissional e trabalho prisional, a 

fim de evitar que seu tempo livre seja ocupado com novas atividades criminosas. 

Comment [01]: A interrogação 
representa a falta de um elemento de 
ligação entre “Holanda” e o verbo 
“apresentam”. Há uma tentativa de 
resolução no próximo parágrafo. 

Comment [02]: Concordância do verbo 
“fazer” com o substantivo feminino (nome 
deverbal) “a separação”. 

Comment [03]: Aqui um complemento 
válido que dá fluidez e continuidade à 
frase. 

Comment [04]: Neste ponto existe um 
non sequitur, quando a conclusão não 
segue ou não é sustentada pela premissa. 
Ao dizer que a “mente desocupada é a 
oficina do diabo” a tentativa é de colocar a 
questão de que os encarcerados precisam 
de uma ocupação lícita para que não se 
envolvam com novas atividades 
criminosas. Entretanto, essa conclusão não 
decorre do que estava sendo tratado 
anteriormente, e acaba constando como 
apenas um dito popular que não conclui 
satisfatoriamente o parágrafo. 

Comment [05]: Neste parágrafo uma 
sugestão de como manter o argumento 
final, mas apresentando ligação com o 
tema tratado nas frases anteriores. 


