
 
 

PROPOSTA ENEM 

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao 

longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 

portuguesa sobre o tema: Sistema Prisional Brasileiro e os Direitos Humanos: Quais os 

problemas e quais soluções tomar? Apresentando proposta de conscientização 

social e intervenção estatal que respeitem os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, 

de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

 

TEXTO 1. 

“O ano de 2017 começou com o novo capítulo de uma antiga história. A morte de mais de 100 

detentos chamou atenção para a guerra de facções criminosas dentro de presídios brasileiros e 

expôs a fragilidade do sistema penitenciário nacional. 

Segundo os últimos dados divulgados em 2014 pelo Sistema Integrado de Informações 

Penitenciárias do Ministério da Justiça (Infopen), o Brasil chegou à marca de 607,7 mil presos. 

Desta população, 41% aguarda por julgamento atrás das grades. Ou seja, há 222 mil pessoas 

presas sem condenação. 

Três episódios que aconteceram em 2017 denotam a crise nos presídios brasileiros. No dia 1º 

de janeiro, pelo menos 60 presos que cumpriam em Manaus (AM) foram mortos durante a 

rebelião que durou 17 horas. Na mesma semana, houve um tumulto em uma penitenciária em 

Roraima, onde 33 presos foram mortos. No dia 14, Rio Grande do Norte, pelo menos 26 presos 

foram mortos em rebelião na Penitenciária Estadual de Alcaçuz.” 

[http://www.ebc.com.br/especiais/entenda-crise-no-sistema-prisional-brasileiro] 

 



 

 

TEXTO 2. 

13/11/2013 - 12h05 – Suécia fecha quatro prisões porque população carcerária despenca. 

RICHARD ORANGE. Em “GUARDIAN” (MALMO).  

“A Suécia está passando por tamanha queda no número de prisioneiros recebidos por suas 

penitenciárias, nos últimos dois anos, que as autoridades da Justiça do país decidiram fechar 

quatro prisões e um centro de detenção. 

“Vimos um declínio extraordinário no número de detentos”, disse Nils Oberg, diretor dos 

serviços penitenciários e de liberdade vigiada suecos. “Agora temos a oportunidade de fechar 

parte de nossa infraestrutura, por não necessitarmos dela no momento”. 

O número de presidiários na Suécia, que vinha caindo em cerca de 1% ao ano desde 2004, caiu 

em 6% de 2011 para 2012 e deve registrar declínio semelhante este ano e no ano que vem. 

Entre 2004 e 2012, o número de pessoas aprisionadas por roubo, delitos relacionados a drogas 

e crimes violentos caiu respectivamente em 36%, 25% e 12%, ele apontou. 

De acordo com dados oficiais, a população carcerária sueca caiu em quase um sexto desde o 

pico de 5.722 detentos atingido em 2004. Em 2012, havia 4.852 pessoas aprisionadas, ante uma 

população de 9,5 milhões de habitantes na Suécia [O Brasil fechou 2012 com 550 mil presos, 

para 201 milhões de pessoas; o Brasil tem 20 vezes mais população e mais de 100 vezes a 

população prisional].” 

 

TEXTO 3. Gráfico de 2014, nele não aparece que o Brasil superaria o Rússia nos anos seguintes, 

2015 e 2016 em diante, com mais de 700 mil presos:
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TEXTO 4. 

Em sentindo inverso, nos Estados Unidos, país com maior população carcerária do mundo, o 

número de detentos chega a praticamente 2,3 milhões. E a taxa de reincidência é de 60% – ou 

seja, a cada dez pessoas que saem da prisão, seis voltarão para o crime. O Brasil, que ocupa o 

quarto lugar no ranking de população carcerária, possui cerca de 500 mil presos, num índice de 

274 detentos por 100 mil habitantes. Além disso, o número de detentos é 66% maior do que a 

capacidade que o sistema brasileiro possui de abrigá-los nas prisões. Em junho do ano passado, 

a ONU declarou em relatório oficial a necessidade do país “melhorar as condições de suas 

prisões e enfrentar o problema da superlotação”. Casos de violação dos direitos humanos, 

torturas físicas e psicológicas são recorrentes em presídios brasileiros: no Rio de Janeiro, um 

preso é morto a cada dois dias, principalmente de tuberculose e AIDS. 

A abismal diferença entre prisões suecas e brasileiras (ou norte americanas) está nas teorias que 

fundamentam seus sistemas penitenciários. O país da pena de morte é o mesmo que viu sua 

população carcerária praticamente dobrar desde o início dos anos 90. Já o país que optou por 

uma política de reinserção social, em que uma agência governamental é encarregada de 

supervisionar os detentos e oferecer programas de tratamento para aqueles com problemas 

com drogas, vê agora suas prisões serem fechadas por falta de prisioneiros.  

[http://www.revistaforum.com.br/2014/01/08/prisoes-suecas-aqui-se-reabilitam-seres-

humanos/] 

TEXTO 5. 

Segunda-feira, 9 de janeiro de 2017.  

O caos no sistema carcerário brasileiro: em busca de alternativas 

Também há de determinada parcela de responsabilidade de membros do Ministério Público e 

Poder Judiciário, que insistem em prisões provisórias para resguardo da ordem pública ou tendo 

por único fundamento o tipo de crime praticado, que não dão o devido valor aos incidentes de 

excesso e desvio de execução, que negam direito a progressão de regime “per saltum” quando 

a culpa pelo oferecimento do regime devido foi do próprio Estado e, fundamentalmente, que, 

mesmo possuindo indiscutível atribuição fiscalizatória, permitem que presos provisórios ou 

definitivos possam estar alojados em presídios superlotados (públicos ou terceirizados) sem a 

menor condição de recolher seres humanos sob suposta tutela do Estado em nome de uma visão 

consequencialista incabível, o que acaba estimulando a omissão de financiamento e de 

manutenção de políticas públicas adequadas para a execução penal. 

http://www.justificando.com/2017/01/09/o-caos-no-sistema-carcerario-brasileiro-em-busca-

de-alternativas/ 

Márcio Berclaz é Promotor de Justiça no Estado do Paraná. Doutorando em Direito das Relações 

Sociais pela UFPR (2013/2017), Mestre em Direito do Estado também pela UFPR (2011/2013). 

Integrante do Grupo Nacional de Membros do Ministério Público e do Coletivo Ministério Público 

Transformador. Membro do Núcleo de Estudos Filosóficos (NEFIL) da UFPR.   

TEXTO 6. 

Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo, com 726.712 mil presos. 8 de dezembro 

de 2017, 14h46 

http://justificando.cartacapital.com.br/2017/01/09/o-caos-no-sistema-carcerario-brasileiro-em-busca-de-alternativas/
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O total de pessoas encarceradas no Brasil chegou a 726.712 em junho de 2016, quase o dobro 

do número de vagas (368.049 no mesmo período). Em dezembro de 2014, eram 622.202 presos, 

o que representa crescimento de mais de 104 mil pessoas em 18 meses — mais de 5,7 mil por 

mês, em média. 

Cerca de 40% dos presos hoje são provisórios, ou seja, ainda não têm condenação judicial. Mais 

da metade dessa população é de jovens de 18 a 29 anos e 64% são negros. Os dados são do 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias divulgado nesta sexta-feira (8/12), em 

Brasília, pelo Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça.  

O Brasil é terceiro país com maior número de pessoas presas, atrás dos Estados Unidos e da 

China, sendo seguido na quarta colocação pela Rússia. A taxa de presos para cada 100 mil 

habitantes subiu para 352,6 indivíduos em junho de 2016. Em 2014, era de 306,22 pessoas 

presas para cada 100 mil habitantes. 

https://www.conjur.com.br/2017-dez-08/brasil-maior-populacao-carceraria-mundo-726-mil-

presos 

 

LINKS DE VÍDEOS IMPORTANTES: 

[Vídeo 1] https://www.youtube.com/watch?v=jNybfwcqg2Y&t=20s - Prisões de Segurança 

Máxima na Suécia. 

[Vídeo 2] https://www.youtube.com/watch?v=o4vX0LkASd0&t=10s  - Prisões de bom 

comportamento na Suécia. 

[Vídeo 3] https://www.youtube.com/watch?v=V9XaoWeDSko&t=14s - Documentário de 

Michael Moore compara sistemas prisionais de Noruega e EUA. 

 

[Vídeo 4] https://www.netflix.com/br/title/80091741- Décima Terceira Emenda, documentário 

sobre o maior sistema prisional do mundo, com mais de 2 milhões de presos, um quarto dos 

presos do mundo. 

https://www.conjur.com.br/2017-dez-08/brasil-maior-populacao-carceraria-mundo-726-mil-presos
https://www.conjur.com.br/2017-dez-08/brasil-maior-populacao-carceraria-mundo-726-mil-presos
https://www.youtube.com/watch?v=jNybfwcqg2Y&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=o4vX0LkASd0&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=V9XaoWeDSko&t=14s
https://www.netflix.com/br/title/80091741-

