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A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A MULHER

TEXTO 1  -  "O Brasil  é  um país  perigoso  para  as  mulheres.
Dados do Mapa da Violência de 2015 mostram que entre 2003 e
2013, o número de vítimas de homicídio do sexo feminino passou
de 3.937 para 4.762; um aumento de 21% na década. O país tem
taxa de 4,8 homicídios por cada 100 mil mulheres, a quinta maior
do mundo em um ranking com 83 países, segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Não apenas a violência física, que leva ao feminicídio, atinge a
mulher brasileira. O Mapa da Violência mostra que, em 2014, o
Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  atendeu  a  23.630  mulheres
vítimas de violência sexual. Dados da Central de Atendimento à
Mulher,  o  Ligue  180  (serviço  da  Secretaria  de  Políticas  para
Mulheres),  registrou  em 2015 cerca  de  10  casos  de  violência
sexual  por  dia,  com  um  aumento  de  165,27%  no  número  de
estupros  em  relação  ao  levantamento  anterior,  computando  a
média de oito estupros por dia, um a cada três horas."
Ana Elisa Santana – O que é Cultura do Estupro 
http://www.ebc.com.br/cidadania/2016/06/o-que-e-cultura-do-estupro 
(Consultado: 26/05/2017)

TEXTO 2 - “A violência sexual é um fenômeno universal, em
que não existem restrições de sexo, idade, etnia ou classe social.
Embora atinja homens e mulheres, as mulheres são as principais
vítimas, em qualquer período de suas vidas. E as mulheres jovens
e adolescentes apresentam risco mais elevado de sofrer esse tipo
de agressão”.
Cláudia de Oliveira Facuri et al.  Violência sexual: estudo descritivo sobre as 
vítimas e o atendimento em um serviço universitário de referência no Estado de 
São Paulo (Caderno de Saúde Pública, maio/2013).

TEXTO 3 - “No Brasil, a maior parte das mulheres não registra
queixa  por  constrangimento  e  humilhação,  ou  por  medo  da
reação de seus conhecidos e autoridades. Também é comum que
o agressor ameace a mulher de nova violência caso ela revele a
que sofreu”.
Jefferson Drezett, médico e especialista em Ginecologia e Obstetrícia, no artigo 
“Violência sexual contra a mulher e impacto sobre a saúde sexual e reprodutiva”. 
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violencias/violencia-
sexual/#violencia-sexual-no-brasil (Consultado: 26/05/2017)

TEXTO  4  - "O  estupro  configura-se  num  crime  contra  a
liberdade sexual. Popularmente, as pessoas entendem o estupro
como  um  ato  sexual  não  consensual.  Essa  interpretação  é
equivocada  porque  no  próprio  Código  Penal  o  conceito  de
estupro  é  mais  amplo.  Ele  é  classificado  como  o  ato  de
“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter
conjunção  carnal  ou  a  praticar  ou  permitir  que  com  ele  se
pratique outro ato libidinoso” (Art. 213 da Lei Nº 12.015/2009).
“Ato libidinoso” refere-se a qualquer ação que tem como objetivo
a satisfação sexual. Ou seja, não tem a ver somente com o ato
sexual em si.
É importante registrar também que os dados do IPEA mostram
que  em  cerca  de  90%  dos  casos  os  agressores  são  do  sexo
masculino  e  que  88%  das  vítimas  são  do  sexo  feminino.
Claramente,  esse  tipo  de  violência  sexual  costuma  ser  sofrida
pelas mulheres e praticada pelos homens."
O que é cultura do estupro?  http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-
vestibular/o-que-e-cultura-do-estupro/ (Consultado: 26/05/2017)

TEXTO 5  -  “Todos  os  dias,  a  auxiliar  de  limpeza  Jaqueline
Teixeira  dos  Santos,  de  35  anos,  sai  de  casa,  no  bairro  de
Heliópolis, na capital paulista, para ir à faculdade de Pedagogia.
Em uma caminhada de 30 minutos, a passos rápidos, sobressalta-
se  a  cada  barulho  ou  estranho  que  cruza  pelo  caminho,  mal
iluminado  e  sem  policiamento.  Troca  de  calçada  quando  se
depara com grupos de rapazes desconhecidos e evita usar roupas
“chamativas”. Embora necessite para seus trabalhos na faculdade,
prefere não levar o laptop.
A mais de 2 mil quilômetros dali, nas proximidades do Cabo de
Santo  Agostinho,  cidade  da  região  metropolitana  do  Recife,
Madalena Barbosa, de 40 anos, abriu mão de trabalhar fora como
técnica de enfermagem por causa da falta de transporte público
perto  de  casa.  A única  opção  a  faria  caminhar  por  um longo
trecho na escuridão e sem proteção policial.”
Cynara Menezes, O que explica a violência contra a mulher? - 
https://ativandoneuronios.com/2014/08/17/o-que-explica-a-violencia-contra-a-
mulher-cynara-menezes/ (Consultado: 26/05/2017)

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  violência  sexual  contra  a  mulher:  enfrentando  essa  cultura",  apresentando  proposta  de
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa,
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de 
linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "texto insuficiente". 
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
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