
Revisão	–	partes	da	dissertação	(estilo	ENEM)	
	
Questão	 1:	 Observe	 abaixo	 trechos	 (a	 introdução)	 de	 três	
diferentes	 redações	 cujo	 tema	 era	 “A	 persistência	 da	 violência	
contra	 a	 mulher	 na	 sociedade	 brasileira”	 (Enem	 2015).	 Em	
destaque,	 estão	 as	 teses	 (ideia	 central	 da	 dissertação)	 de	 cada	
redação.	
	
Texto	1	

“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.	(...)”	
	
Texto	2	

	“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.	(...)”	
	
Texto	3	

“O	 Brasil	 cresceu	 nas	 bases	 paternalistas	 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.	(...)”	
	
Levando	em	conta	 a	 relação	que	deve	 ser	 estabelecida,	 em	uma	
dissertação,	 entre	 o	 TEMA	 e	 a	 TESE,	 explique	 a	 função	
estabelecida	pela	TESE	no	texto	dissertativo	(para	que	ela	serve?).	
Use	as	três	teses	em	destaque	como	exemplos	e	como	base	para	
sua	resposta.		
	
Questão	 2:	 Leia,	 agora,	 	 o	 “Texto	 1”	 (do	 exercício	 anterior)	
reproduzido	integralmente.	
	

“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,	 há	 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”.	
	
Identifique	 e	 destaque,	 no	 texto,	 o	 DESENVOLVIMENTO	 de	 cada	
argumento	 presente	 na	 TESE	 –	 	 ou	 seja,	 raiz	 histórica	 e	 raiz	
ideológica.	
	
Questão	3:	O	texto	abaixo	é	a	continuação	do	“Texto	3”	(presente	
no	exercício	1),	com	exceção	da	CONCLUSÃO.	
	

“O	 Brasil	 cresceu	 nas	 bases	 paternalistas	 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.	(...)”	
	
Levando	em	conta	o	TEMA,	bem	como	a	argumentação	defendida	
nesse	 texto,	elabore	uma	CONCLUSÃO	que	seja	coerente	com	os	
problemas	apontados	pelo	autor	do	texto	(ou	seja,	herança	social	
conservadora	 e	 falta	 de	 conscientização	 da	 população).	 Nessa	
conclusão,	proponha	soluções	para	esses	problemas.	


