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- Leia atentamente cada um dos textos que obtiveram nota 1000
no Enem e faça o que se pede.
•

Grife a tese.
•
Circule cada uma das palavras ou termos que correspondem a passagens
argumentativas ou remetem a opiniões do autor.
•
Na conclusão, coloque entre parênteses o agente, entre colchetes o meio e entre
chaves a finalidade de cada uma das propostas de intervenção.
•
Lembre-se de ter o maior capricho possível na realização dessa atividade para que ela
possa ser avaliada.
•
Cada uma das redações abaixo deve ser impressa em folha independente e anexada
ao trabalho.
Redações nota 1000 – Enem 2015
Tema: Persistência da violência contra a mulher
Texto 01.
A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas
últimas décadas. De acordo com o Mapa da Violência de 2012, o número de mortes por essa
causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014
relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica.
Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e
ideológicas.
O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso
se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação
às mulheres. Contrariando a célebre frase de Simone de Beavouir “Não se nasce mulher,
torna-se mulher”, a cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a
função social de se submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social, capaz
de construir um ser como mulher livre. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as
mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do
patriarcado. Consequentemente, a punição para este tipo de agressão é dificultada pelos
traços culturais existentes, e, assim, a liberdade para o ato é aumentada.
Além disso, já o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a
ideologia da superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino reflete no
cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como
fonte de prazer para o homem, e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e
a serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino
tem medo de se expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer violência física ou
psicológica de seu progenitor ou companheiro. Por conseguinte, o número de casos de
violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência.

Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam
a erradicação da violência contra a mulher no país. Para que essa erradicação seja possível,
é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação
para promover a objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir campanhas
governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. Ademais, é preciso que
o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores, para que
seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe, assim, o fim da violência contra a mulher
deixe de ser uma utopia para o Brasil.

Texto 02.
Parte desfavorecida
De acordo com o sociólogo Émile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um
“corpo biológico” por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si.
Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os
direitos dos cidadãos sejam garantidos. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno
século XXI as mulheres ainda são alvos de violência. Esse quadro de persistência de maus
tratos com esse setor é fruto, principalmente, de uma cultura de valorização do sexo
masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do Governo.
Ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo sempre esteve presente,
como por exemplo na posição do “Senhor do Engenho”, consequentemente foi criada uma
noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Dessa forma, muitas pessoas julgam
ser correto tratar o sexo feminino de maneira diferenciada e até desrespeitosa. Logo, há
muitos casos de violência contra esse grupo, em que a agressão física é a mais relatada,
correspondendo a 51,68% dos casos. Nesse sentido, percebe-se que as mulheres têm suas
imagens difamadas e seus direitos negligenciados por causa de uma cultural geral
preconceituosa. Sendo assim, esse pensamento é passado de geração em geração, o que
favorece o continuismo dos abusos.
Além dessa visão segregacionista, a lentidão e a burocracia do sistema punitivo
colaboram com a permanência das inúmeras formas de agressão. No país, os processos são
demorados e as medidas coercitivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Isso
ocorre também com a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos
casos julgados. Nessa perspectiva, muitos indivíduos ao verem essa ineficiência continuam
violentando as mulheres e não são punidos. Assim, essas são alvos de torturas psicológicas e
abusos sexuais em diversos locais, como em casa e no trabalho.
A violência contra esse setor, portanto, ainda é uma realidade brasileira, pois há uma
diminuição do valor das mulheres, além do Estado agir de forma lenta. Para que o Brasil seja
mais articulado como um “corpo biológico” cabe ao Governo fazer parceria com as ONGs, em
que elas possam encaminhar, mais rapidamente, os casos de agressões às Delegacias da
Mulher e o Estado fiscalizar severamente o andamento dos processos. Passa a ser a função
também das instituições de educação promoverem aulas de Sociologia, História e Biologia,
que enfatizem a igualdade de gênero, por meio de palestras, materiais históricos e produções
culturais, com o intuito de amenizar e, futuramente, acabar com o patriarcalismo. Outras
medidas devem ser tomadas, mas, como disse Oscar Wilde: “O primeiro passo é o mais
importante na evolução de um homem ou nação.”
Texto 03.
Violação à dignidade feminina
Historicamente, o papel feminino nas sociedades ocidentais foi subjugado aos
interesses masculinos e tal paradigma só começou a ser contestado em meados do século
XX, tendo a francesa Simone de Beauvoir como expoente. Conquanto tenham sido obtidos
avanços no que se refere aos direitos civis, a violência contra a mulher é uma problemática
persistente no Brasil, uma vez que ela se dá- na maioria das vezes- no ambiente doméstico.

Essa situação dificulta as denúncias contra os agressores, pois muitas mulheres temem expor
questões que acreditam ser de ordem particular.
Com efeito, ao longo das últimas décadas, a participação feminina ganhou destaque
nas representações políticas e no mercado de trabalho. As relações na vida privada, contudo,
ainda obedecem a uma lógica sexista em algumas famílias. Nesse contexto, a agressão parte
de um pai, irmão, marido ou filho; condição de parentesco essa que desencoraja a vítima a
prestar queixas, visto que há um vínculo institucional e afetivo que ela teme romper.
Outrossim, é válido salientar que a violência de gênero está presente em todas as
camadas sociais, camuflada em pequenos hábitos cotidianos. Ela se revela não apenas na
brutalidade dos assassinatos, mas também nos atos de misoginia e ridicularização da figura
feminina em ditos populares, piadas ou músicas. Essa é a opressão simbólica da qual trata o
sociólogo Pierre Bordieu: a violação aos Direitos Humanos não consiste somente no embate
físico, o desrespeito está –sobretudo- na perpetuação de preconceitos que atentam contra a
dignidade da pessoa humana ou de um grupo social.
Destarte, é fato que o Brasil encontra-se alguns passos à frente de outros países o
combate à violência contra a mulher, por ter promulgado a Lei Maria da Penha. Entretanto, é
necessário que o Governo reforce o atendimento às vítimas, criando mais delegacias
especializadas, em turnos de 24 horas, para o registro de queixas. Por outro lado, uma
iniciativa plausível a ser tomada pelo Congresso Nacional é a tipificação do feminicídio como
crime de ódio e hediondo, no intuito de endurecer as penas para os condenados e assim
coibir mais violações. É fundamental que o Poder Público e a sociedade – por meio de
denúncias – combatam praticas machistas e a execrável prática do feminicídio.
Texto 04.
Conserva a Dor
O Brasil cresceu nas bases parternalistas da sociedade europeia, visto que as
mulheres eram excluídas das decisões políticas e sociais, inclusive do voto. Diante desse
fato, elas sempre foram tratadas como cidadãs inferiores cuja vontade tem menor validade
que as demais. Esse modelo de sociedade traz diversas consequências, como a violência
contra a mulher, fruto da herança social conservadora e da falta de conscientização da
população.
Casos relatados cotidianamente evidenciam o conservadorismo do pensamento da
população brasileira. São constantes as notícias sobre o assédio sexual sofrido por mulheres
em espaços públicos, como no metrô paulistano. Essas ações e a pequena reação a fim de
acabar com o problema sofrido pela mulher demonstram a normalidade da postura machista
da sociedade e a permissão velada para o seu acontecimento. Esses constantes casos são
frutos do pensamento machista que domina a sociedade e descende diretamente do
paternalismo em que cresceu a nação.
Devido à postura machista da sociedade, a violência contra a mulher permanece na
contemporaneidade, inclusive dentro do Estado. A mulher é constantemente tratada com
inferioridade pela população e pelos próprios órgãos públicos. Uma atitude que demonstra
com clareza esse tratamento é a culpabilização da vítima de estupro que, chegando à polícia,
é acusada de causar a violência devido à roupa que estava vestindo. A violência se torna
dupla, sexual e psicológica; essa, causada pela postura adotada pela população e pelos
órgãos públicos frente ao estupro, causando maior sofrimento à vítima.
O pensamento conservador, machista e misógino é fruto do patriarcalismo e deve ser
combatido a fim de impedir a violência contra aquelas que historicamente sofreram e foram
oprimidas. Para esse fim, é necessário que o Estado aplique corretamente a lei, acolhendo e
atendendo a vítima e punindo o violentador, além de promover a conscientização nas escolas
sobre a igualdade de gênero e sobre a violência contra a mulher. Cabe à sociedade civil, o
apoio às mulheres e aos movimentos feministas que protegem as mulheres e defendem os
seus direitos, expondo a postura machista da sociedade. Dessa maneira, com apoio do
Estado e da sociedade, aliado ao debate sobre a igualdade de gênero, é possível acabar com
a violência contra a mulher.

Proposta de Redação
Leia atentamente os textos abaixo.
Texto 01

Pintura de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), um dos principais pintores das condições dos escravos no Império
do Brasil (Wikimedia Commons)

Texto 2
O Brasil era o último país do mundo ocidental a eliminar a escravidão! Para a maioria dos
parlamentares, que se tinham empenhado pela abolição, a questão estava encerrada. Os exescravos foram abandonados à sua própria sorte. Caberia a eles, daí por diante, converter
sua emancipação em realidade. Se a lei lhes garantia o status jurídico de homens livres, ela
não lhes fornecia meios para tornar sua liberdade efetiva. A igualdade juridical não era
suficiente para eliminar as enormes distâncias sociais e os preconceitos que mais de
trezentos anos de cativeiro haviam criado. A Lei Áurea abolia a escravidão mas não seu
legado.
Trezentos anos de opressão não se eliminam com uma penada. A abolição foi apenas o
primeiro passo na direção da emancipação do negro. Nem por isso deixou de ser uma
conquista, se bem que de efeito limitado.
(Emília Viotti da Costa. A abolição, 2008.)

Texto 3
Qualquer estudo sobre o racismo no Brasil deve começar por notar que, aqui, o racismo é um
tabu. De fato, os brasileiros imaginam que vivem numa sociedade onde não há discriminação
racial. Essa é uma fonte de orgulho nacional, e serve, no nosso confronto e comparação com
outras nações, como prova inconteste de nosso status de povo civilizado.
(Antonio Sérgio Alfredo Guimarães. Racismo e anti-racismo no Brasil, 1999. Adaptado.)

Texto 4
Na ausência de uma política discriminatória oficial, estamos envoltos no país de uma “boa
consciência”, que nega o preconceito ou o reconhece como mais brando. Afirma-se de modo
genérico e sem questionamento uma certa harmonia racial e joga-se para o plano pessoal os
possíveis conflitos. Essa é sem dúvida uma maneira problemática de lidar com o tema: ora ele
se torna inexistente, ora aparece na roupa de alguém outro.
É só dessa maneira que podemos explicar os resultados de uma pesquisa realizada em 1988,
em São Paulo, na qual 97% dos entrevistados afirmaram não ter preconceito e 98% dos
mesmos entrevistados disseram conhecer outras pessoas que tinham, sim, preconceito. Ao
mesmo tempo, quando inquiridos sobre o grau de relação com aqueles que consideravam
racistas, os entrevistados apontavam com frequência parentes próximos, namorados e
amigos íntimos. Todo brasileiro parece se sentir, portanto, como uma ilha de democracia
racial, cercado de racistas por todos os lados.
(Lilia Moritz Schwarcz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário, 2012. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva
uma redação de gênero dissertativo, empregando a norma-padrão da língua
portuguesa, sobre o tema:
O legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil.
Instruções:
1. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, em até 30 linhas.
2. A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente” .
3. A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo
será penalizada.
4. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de
linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.
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Grade de Correção da Redação
Competência 1 (2,0 pontos)- Domínio da
norma padrão da língua escrita

Competência 4 (2,0 pontos)-Construção da
argumentação(conectivos adequados)

Competência 2 (2,0 pontos)- compreensão
da proposta

Competência 5 (2,0 pontos)-Elaborar proposta
de intervenção ao problema exposto

Competência 3 (2,0 pontos)-Capacidade
de organizar e relacionar informações
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