
TRABALHO DE REDAÇÃO 
 

 

 

Centro Educacional Escola 
Curumim 

Educação Infantil e Ensino Fundamental         
www.escolacurumimembu.com.br 

FUNDADO EM 1997 
 

Embu das Artes,          de                                    de  
Nome: 

 
 

“É lendo que se aprende a ler e compreender… 
É escrevendo que se aprende a escrever e transcrever… 

É imaginando que se aprende a sonhar e criar… 
E é sonhando que se realiza!” 

 

ETAPA 1 
 

Leitura 
Vamos ler a seguir uma redação que tirou nota 10 no ENEM em 2015 

Tema: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. 
 

Da teoria à prática 
 
          Desde o Iluminismo, já sabemos – ou deveríamos saber – que uma sociedade 
só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. No entanto, quando se 
observa a persistência da violência contra a mulher no Brasil em pleno século XXI, 
percebe-se que esse ideal iluminista é verificado na teoria e não desejavelmente na 
prática. Muitos importantes passos já foram dados na tentativa de se reverter esse 
quadro. Entretanto, para que seja conquistada uma convivência realmente 
democrática, hão de ser analisadas as verdadeiras causas desse mal. 
          Em uma primeira abordagem, é importante sinalizar que, ainda que leis como 
a “Maria da Penha” tenham contribuído bastante para o crescimento do número de 
denúncias relacionadas à violência – física, moral, psicológica, sexual – contra a 
mulher, ainda se faz presente uma limitação. A questão emocional, ou seja, o medo, 
é uma causa que desencoraja inúmeras denúncias: muitas vezes, a suposta 
submissão econômica da figura feminina agrava o desconforto. Em outros casos, fora 
do âmbito familiar, são instrumentos da perpetuação da violência o medo de uma 
retaliação do agressor e a “vergonha social”, o que desestimula a busca por justiça e 
por direitos, peças-chave na manutenção de qualquer democracia. 
          Em uma análise mais aprofundada, devem ser considerados fatores culturais e 
educacionais brasileiros. Por muito tempo, a mulher foi vista como um ser 
subordinado, secundário. Esse errôneo enraizamento moral se comunica com a 
continuidade da suposta “diminuição” da figura feminina, o que eventualmente 



acarreta a manutenção de práticas de violência das mais variadas naturezas. A 
patriarcal cultura verde-amarela, durante muitos anos, foi de encontro aos princípios 
do Iluminismo e da Revolução Francesa: nesse contexto, é fundamental a reforma de 
valores da sociedade civil. 
          Torna-se evidente, portanto, que a persistência da violência contra a mulher no 
Brasil é grave e exige soluções imediatas, e não apenas um belo discurso. Ao Poder 
Judiciário, cabe fazer valer as leis já existentes, oriundas de inúmeros discursos 
democráticos. A mídia, por meio de ficções engajadas, deve abordar a questão 
instigando mais denúncias – cumprindo, assim, o seu importante papel social. A 
escola, instituição formadora de valores, junto às Ong's, deve promover palestras a 
pais e alunos que discutam essa situação de maneira clara e eficaz. Talvez dessa 
forma a violência contra a mulher se faça presente apenas em futuros livros de história 
e a sociedade brasileira possa transformar os ideais iluministas em prática, e não 
apenas em teoria. 
 
 

 
 

ATIVIDADE 1  
 

Leia a redação a seguir e note que, falta-lhe o título e introdução. Sua missão é 
criar a parte que lhe falta de acordo com o que é defendido no 
desenvolvimento e conclusão. 

 
      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
           De acordo com o site “Mapa da Violência”, nas últimas três décadas houve um 
aumento de mais de 200% nos índices de feminicídio no país. Esse dado evidencia a 
baixa eficiência dos mecanismos de auxílio à mulher, tais como a Secretaria de 
Políticas para as mulheres e a Lei Maria da Penha. A existência desses mecanismos 
é de suma importância, mas suas ações não estão sendo satisfatórias para melhorar 
os índices alarmantes de agressões contra o, erroneamente chamado, “sexo frágil.” 
           Mas, apesar de ser o principal tipo, não é só agressão física a responsável 
pelas violências contra a mulher. Devido ao caráter machista e patriarcal da 
sociedade brasileira, o preconceito começa ainda na juventude, com o tratamento 
desigual dado a filhos e filhas – comumente nota-se uma maior restrição para o sexo 
feminino. Além disso, há a violência moral, ainda muito frequente no mercado de 
trabalho. Pesquisas comprovam que, no Brasil, o salário dado a homens e mulheres 
é diferente, mesmo com ambos exercendo a mesma função. Ademais, empresas 
preferem contratar funcionários do sexo masculino para não se preocuparem com 
uma possível licença maternidade. 
           É evidente, portanto, que ainda há entraves para garantir a segurança da 
mulher brasileira. Desse modo, o Estado deve, mediante a ampliação da atuação dos 
órgãos competentes, assegurar o atendimento adequado às vítimas e a punição 
correta aos agressores. Além disso, cabe às empresas a garantia de igualdade no 
espaço laboral, pagando um salário justo e admitindo funcionários pela sua 
qualificação, livre de preconceitos. Por fim, é dever da sociedade o respeito ao sexo 
feminino, tratando igualmente homem e mulher. Assim, alcançar-se-á uma sociedade 
igualitária e de harmonia para ambos os gêneros. 
 
 

ATIVIDADE 2 
 

Leia a redação a seguir e escreva uma conclusão que esteja de acordo com o 
que é argumentado. 

 
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. 
             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Produto: Perfume sem cheiro. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


