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A conclusão da redação - Parte 1 
O que tem que ter na conclusão



Elaborar proposta de intervenção para o 
problema abordado, respeitando os 

direitos humanos.

Competência 5:



1- Articulador conclusivo

2- Retomada das teses (ou “Sabendo disso”)

3- Proposta de intervenção completa com 
detalhamento: Agente, Ação, Meio, 
Objetivo 

Conclusão Perfeita

4- DOC

5- Fechamento com o TEMA



Tema

INTRODUÇÃO

O assustador avanço das drogas no Brasil 



Vejamos uma introdução

Os enredos da novela “Verdades Secretas” e dos 
filmes “Na Rota do Tráfico” e “A Mula” mostram que 
o uso de drogas é uma das questões mais 
complexas enfrentadas pelas sociedades do mundo 
todo. Porém, ainda hoje é considerado um tabu, a 
despeito do crescente e assustador consumo e do 
agravamento de problemas a ele relacionados, 
principalmente: o aumento da criminalidade e de 
doenças psicossociais ligadas à dependência 
química.



Vejamos o desenvolvimento de uma tese



Os enredos da novela “Verdades Secretas” e dos 
filmes “Na Rota do Tráfico” e “A Mula” mostram que 
o uso de drogas é uma das questões mais 
complexas enfrentadas pelas sociedades do mundo 
todo. Porém, ainda hoje é considerado um tabu, a 
despeito do crescente e assustador consumo e do 
agravamento de problemas a ele relacionados, 
principalmente: o aumento da criminalidade e de 
doenças psicossociais ligadas à dependência 
química.



Desenvolvimento 1 (D1)

Primeiramente, é evidente e preocupante ver que o tráfico de 
drogas é responsável pela maior parte dos crimes cometidos 
no Brasil. Isso é comprovado por um estudo do Ministério da 
Justiça sobre perfil dos detentos que mostrou que o delito de 
entorpecentes supera crimes como roubos e furtos. Esses 
delitos acontecem, em grande parte, por usuários que 
começam a trabalhar para o tráfico com o objetivo de manter o 
vício, e eles viram dependentes químicos principalmente por 
falta de condições, de acesso à educação e a emprego. Isso é 
lamentável e comprova que ignorar o que leva alguém a essa 
situação só vai agravar o avanço das drogas no país.



Como concluir essa redação?



Portanto, já que o aumento da criminalidade e de 
doenças mentais estão comprovadamente 
relacionadas ao consumo de drogas no Brasil, é 
preciso, mais do que pesquisas que atestem esses 
números, ações urgentes. Durante a privação de 
liberdade para cumprimento da pena, o detento 
precisa de ferramentas para não reincidir no crime 
e na volta ao vício. Em outras palavras, é preciso 
garantir ao preso acesso à educação e à 
qualificação profissional. Além disso… Dessa 
forma, será possível conter o avanço do uso de 
entorpecentes e deixar a atual e trágica realidade 
apenas nos enredos ficcionais de novelas e filmes.



1- Articulador conclusivo

2- Retomada das teses (ou “Sabendo 
disso”)

3- Proposta de intervenção completa: 
 Agente, Ação, Meio, Objetivo 

Conclusão Perfeita

4- DOC

5- Fechamento com o TEMA



Portanto, já que o aumento da criminalidade e de 
doenças mentais estão comprovadamente relacionadas 
ao consumo de drogas no Brasil, é preciso, mais do que 
pesquisas que atestem esses números, ações urgentes. 
Durante a privação de liberdade para cumprimento da 
pena, o detento precisa de ferramentas para não 
reincidir no crime e na volta ao vício. Em outras 
palavras, é preciso garantir ao preso acesso à educação 
e à qualificação profissional. Além disso… Dessa forma, 
será possível conter o avanço do uso de entorpecentes 
e deixar a atual e trágica realidade apenas nos enredos 
ficcionais de novelas e filmes.

1- Articulador conclusivo



Portanto, já que o aumento da criminalidade e de 
doenças mentais estão comprovadamente 
relacionadas ao consumo de drogas no Brasil, é 
preciso, mais do que pesquisas que atestem esses 
números, ações urgentes. Durante a privação de 
liberdade para cumprimento da pena, o detento precisa 
de ferramentas para não reincidir no crime e na volta ao 
vício. Em outras palavras, é preciso garantir ao preso 
acesso à educação e à qualificação profissional. Além 
disso… Dessa forma, será possível conter o avanço do 
uso de entorpecentes e deixar a atual e trágica realidade 
apenas nos enredos ficcionais de novelas e filmes.

2- Retomada das teses (ou “Sabendo disso”)



Portanto, já que o aumento da criminalidade e de 
doenças mentais estão comprovadamente relacionadas 
ao consumo de drogas no Brasil, é preciso, mais do 
que pesquisas que atestem esses números, ações 
urgentes. Durante a privação de liberdade para 
cumprimento da pena, o detento precisa de 
ferramentas para não reincidir no crime e na volta ao 
vício. Em outras palavras, é preciso garantir ao 
preso acesso à educação e à qualificação 
profissional. Além disso… Dessa forma, será possível 
conter o avanço do uso de entorpecentes e deixar a 
atual e trágica realidade apenas nos enredos ficcionais 
de novelas e filmes.

3- Proposta de intervenção



Portanto, já que o aumento da criminalidade e de 
doenças mentais estão comprovadamente relacionadas 
ao consumo de drogas no Brasil, é preciso, mais do que 
pesquisas que atestem esses números, ações urgentes. 
Durante a privação de liberdade para cumprimento da 
pena, o detento precisa de ferramentas para não 
reincidir no crime e na volta ao vício. Em outras 
palavras, é preciso garantir ao preso acesso à educação 
e à qualificação profissional. Além disso… Dessa forma, 
será possível conter o avanço do uso de 
entorpecentes e deixar a atual e trágica realidade 
apenas nos enredos ficcionais de novelas e filmes.

5- Fechamento com o TEMA



Portanto, já que o aumento da criminalidade e de 
doenças mentais estão comprovadamente relacionadas 
ao consumo de drogas no Brasil, é preciso, mais do que 
pesquisas que atestem esses números, ações urgentes. 
Durante a privação de liberdade para cumprimento da 
pena, o detento precisa de ferramentas para não 
reincidir no crime e na volta ao vício. Em outras 
palavras, é preciso garantir ao preso acesso à educação 
e à qualificação profissional. Além disso… Dessa forma, 
será possível conter o avanço do uso de entorpecentes 
e deixar a atual e trágica realidade apenas nos 
enredos ficcionais de novelas e filmes.

4- DOC



Portanto, já que o aumento da criminalidade e de 
doenças mentais estão comprovadamente 
relacionadas ao consumo de drogas no Brasil, é 
preciso, mais do que pesquisas que atestem esses 
números, ações urgentes. Durante a privação de 
liberdade para cumprimento da pena, o detento 
precisa de ferramentas para não reincidir no crime 
e na volta ao vício. Em outras palavras, é preciso 
garantir ao preso acesso à educação e à 
qualificação profissional. Além disso… Dessa 
forma, será possível conter o avanço do uso de 
entorpecentes e deixar a atual e trágica realidade 
apenas nos enredos ficcionais de novelas e filmes.



Portanto, sabendo disso, é preciso, mais do que 
pesquisas que atestem esses números, ações 
urgentes. Durante a privação de liberdade para 
cumprimento da pena, o detento precisa de 
ferramentas para não reincidir no crime e na volta 
ao vício. Em outras palavras, é preciso garantir ao 
preso acesso à educação e à qualificação 
profissional. Além disso… Dessa forma, será 
possível conter o avanço do uso de entorpecentes 
e deixar a atual e trágica realidade apenas nos 
enredos ficcionais de novelas e filmes.



Falhas Comuns na Conclusão 



Vídeo Globo





1- Clichês de abertura 
2- Não retomar as teses 
3- Solução desconectada do desenvolvimento  
4- Solução utópica 
5- Solução incompleta  
6- Elemento falho (agente vago, inadequado 
ou inexistente, ação “viajada”) 
7- Conclusão sem DOC



Conclusão Nota Mil





Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à instalação 
de complexos de exibição. O Ministério da 
Economia deve, por fim, estimular pequenos 
empreendedores desse mercado, por meio de 
empréstimos e de incentivos fiscais, visando ampliar 
o parque exibidor, promover a concorrência e, 
assim, abaixar os preços dos ingressos. Dessa 
forma, busca-se democratizar o acesso ao cinema e 
superar as desigualdades retratadas no movimento 
marginal.



Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à instalação 
de complexos de exibição. O Ministério da 
Economia deve, por fim, estimular pequenos 
empreendedores desse mercado, por meio de 
empréstimos e de incentivos fiscais, visando ampliar 
o parque exibidor, promover a concorrência e, 
assim, abaixar os preços dos ingressos. Dessa 
forma, busca-se democratizar o acesso ao cinema e 
superar as desigualdades retratadas no movimento 
marginal.



Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à instalação 
de complexos de exibição. O Ministério da 
Economia deve, por fim, estimular pequenos 
empreendedores desse mercado, por meio de 
empréstimos e de incentivos fiscais, visando ampliar 
o parque exibidor, promover a concorrência e, 
assim, abaixar os preços dos ingressos. Dessa 
forma, busca-se democratizar o acesso ao cinema e 
superar as desigualdades retratadas no movimento 
marginal.



Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à instalação 
de complexos de exibição. O Ministério da 
Economia deve, por fim, estimular pequenos 
empreendedores desse mercado, por meio de 
empréstimos e de incentivos fiscais, visando ampliar 
o parque exibidor, promover a concorrência e, 
assim, abaixar os preços dos ingressos. Dessa 
forma, busca-se democratizar o acesso ao cinema e 
superar as desigualdades retratadas no movimento 
marginal.



Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à instalação 
de complexos de exibição. O Ministério da 
Economia deve, por fim, estimular pequenos 
empreendedores desse mercado, por meio de 
empréstimos e de incentivos fiscais, visando ampliar 
o parque exibidor, promover a concorrência e, 
assim, abaixar os preços dos ingressos. Dessa 
forma, busca-se democratizar o acesso ao cinema e 
superar as desigualdades retratadas no movimento 
marginal.



Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à instalação 
de complexos de exibição. O Ministério da 
Economia deve, por fim, estimular pequenos 
empreendedores desse mercado, por meio de 
empréstimos e de incentivos fiscais, visando ampliar 
o parque exibidor, promover a concorrência e, 
assim, abaixar os preços dos ingressos. Dessa 
forma, busca-se democratizar o acesso ao cinema e 
superar as desigualdades retratadas no movimento 
marginal.



Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à instalação 
de complexos de exibição. O Ministério da 
Economia deve, por fim, estimular pequenos 
empreendedores desse mercado, por meio de 
empréstimos e de incentivos fiscais, visando ampliar 
o parque exibidor, promover a concorrência e, 
assim, abaixar os preços dos ingressos. Dessa 
forma, busca-se democratizar o acesso ao cinema e 
superar as desigualdades retratadas no movimento 
marginal.



Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à 
instalação de complexos de exibição. O 
Ministério da Economia deve, por fim, estimular 
pequenos empreendedores desse mercado, por 
meio de empréstimos e de incentivos fiscais, 
visando ampliar o parque exibidor, promover a 
concorrência e, assim, abaixar os preços dos 
ingressos. Dessa forma, busca-se democratizar o 
acesso ao cinema e superar as desigualdades 
retratadas no movimento marginal.



Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à instalação 
de complexos de exibição. O Ministério da 
Economia deve, por fim, estimular pequenos 
empreendedores desse mercado, por meio de 
empréstimos e de incentivos fiscais, visando ampliar 
o parque exibidor, promover a concorrência e, 
assim, abaixar os preços dos ingressos. Dessa 
forma, busca-se democratizar o acesso ao cinema e 
superar as desigualdades retratadas no movimento 
marginal.



Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à instalação 
de complexos de exibição. O Ministério da 
Economia deve, por fim, estimular pequenos 
empreendedores desse mercado, por meio de 
empréstimos e de incentivos fiscais, visando ampliar 
o parque exibidor, promover a concorrência e, 
assim, abaixar os preços dos ingressos. Dessa 
forma, busca-se democratizar o acesso ao cinema e 
superar as desigualdades retratadas no movimento 
marginal.



Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à instalação 
de complexos de exibição. O Ministério da 
Economia deve, por fim, estimular pequenos 
empreendedores desse mercado, por meio de 
empréstimos e de incentivos fiscais, visando 
ampliar o parque exibidor, promover a concorrência 
e, assim, abaixar os preços dos ingressos. Dessa 
forma, busca-se democratizar o acesso ao cinema e 
superar as desigualdades retratadas no movimento 
marginal.



Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à instalação 
de complexos de exibição. O Ministério da 
Economia deve, por fim, estimular pequenos 
empreendedores desse mercado, por meio de 
empréstimos e de incentivos fiscais, visando 
ampliar o parque exibidor, promover a 
concorrência e, assim, abaixar os preços dos 
ingressos. Dessa forma, busca-se democratizar o 
acesso ao cinema e superar as desigualdades 
retratadas no movimento marginal.



Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à instalação 
de complexos de exibição. O Ministério da 
Economia deve, por fim, estimular pequenos 
empreendedores desse mercado, por meio de 
empréstimos e de incentivos fiscais, visando ampliar 
o parque exibidor, promover a concorrência e, 
assim, abaixar os preços dos ingressos. Dessa 
forma, busca-se democratizar o acesso ao 
cinema e superar as desigualdades retratadas no 
movimento marginal.



Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à instalação 
de complexos de exibição. O Ministério da 
Economia deve, por fim, estimular pequenos 
empreendedores desse mercado, por meio de 
empréstimos e de incentivos fiscais, visando ampliar 
o parque exibidor, promover a concorrência e, 
assim, abaixar os preços dos ingressos. Dessa 
forma, busca-se democratizar o acesso ao cinema e 
superar as desigualdades retratadas no 
movimento marginal.




