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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema “A persistência da violência doméstica no Brasil”, 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. 
 
Texto 01 
 

A violência doméstica é um problema que atinge milhares de crianças, adolescentes, e mulheres, em 
grande número de vezes de forma silenciosa e dissimuladamente. Trata-se de um problema relevante sob dois 
aspectos; primeiro, devido ao sofrimento indescritível que imputa às suas vítimas, muitas vezes silenciosas e, 
em segundo, porque, comprovadamente, a violência doméstica, incluindo aí a Negligência Precoce e o Abuso 
Sexual, podem impedir um bom desenvolvimento físico e mental da vítima 

 < http://www.psiqweb.med.br/site/?area=NO/LerNoticia&idNoticia=89> 
 
Texto 02 
 
Índice de violência doméstica é maior para mulheres economicamente ativas 
Estudo inédito do Ipea baseado em dados da Pnad apresenta possíveis explicações para o fenômeno 
 

A cada ano, cerca de 1,3 milhão de mulheres são agredidas no Brasil, segundo dados do suplemento de 
vitimização da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) . Um estudo inédito do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) analisa essa estatística alarmante ao estimar o efeito da participação da mulher no 
mercado de trabalho sobre a violência doméstica. De acordo com a pesquisa, o índice de violência contra 
mulheres que integram a população economicamente ativa (52,2%) é praticamente o dobro do registrado pelas 
que não compõem o mercado de trabalho (24,9%). 

Os autores do estudo notaram que existe uma relação complexa entre a participação feminina no mercado 
de trabalho (PFMT) e as chances de a mulher sofrer violência doméstica. Entre os casais que continuam 
coabitando, a PFMT faz com que diminua a probabilidade de a mulher sofrer violência pelo cônjuge. No entanto, 
entre os casais que não mais coabitam, estimou-se um significativo efeito positivo entre a PFMT e as chances 
de violência perpetrada pelo cônjuge. 

Uma possível explicação é que, pelo menos para um conjunto de casais, o aumento da participação 
feminina na renda familiar eleva o poder de barganha das mulheres, reduzindo a probabilidade de sofrerem 
violência conjugal. Em muitos casos, porém, a presença feminina no mercado de trabalho – por contrariar o 
papel devido à mesma dentro de valores patriarcais – faz aumentar as tensões entre o casal, o que resulta em 
casos de agressões e no fim da união. 

O índice de violência doméstica com vítimas femininas é três vezes maior que o registrado com homens. 
Os dados avaliados na pesquisa mostram também que, em 43,1% dos casos, a violência ocorre tipicamente na 
residência da mulher, e em 36,7% dos casos a agressão se dá em vias públicas. Na relação entre a vítima e o 
perpetrador, 32,2% dos atos são realizados por pessoas conhecidas, 29,1% por pessoa desconhecida e 25,9% 
pelo cônjuge ou ex-cônjuge. Com relação à procura pela polícia após a agressão, muitas mulheres não fazem a 
denúncia por medo de retaliação ou impunidade: 22,1% delas recorrem à polícia, enquanto 20,8% não 
registram queixa. 

O estudo ressalta que a violência possui fortes implicações para o desenvolvimento do país, uma vez que 
envolve perdas de produtividade das vítimas, eventuais custos com tratamento no sistema de saúde e menor 
participação da mulher no mercado de trabalho. Crianças que vivem em lares onde prevalece a violência 
doméstica possuem maior probabilidade de desenvolver problemas comportamentais na primeira infância e, a 
partir da adolescência, se envolver em atividades criminosas. 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34977 
 
Texto 03 
Aumentam as denúncias de violência doméstica no Brasil nas últimas semanas 
 

Entre os dias 17 e 25 deste mês, o disque 180 recebeu 3 mil e 300 denúncias de violência doméstica 
contra mulheres no Brasil. Um aumento de quase 10% em relação à primeira quinzena de março. 

Para muitas mulheres e crianças, o lar pode ser um lugar de medo e abuso. Pensando nisso, o Ministério da 
Família, Mulher e Direitos Humanos reforçou os meios que ajudam as mulheres a denunciar, durante o período 
de isolamento social provocado pelo coronavírus. 
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A preocupação com as mulheres durante a quarentena é mundial. A relatora especial da ONU sobre 
Violência contra a Mulher, Dubravka Simonovic, alertou que medidas restritivas adotadas em todo o mundo 
para combater a COVID-19 intensificaram o risco de violência doméstica. Para a relatora, os governos devem 
defender os direitos humanos de mulheres e crianças e adotar ações urgentes para as vítimas deste tipo de 
violência. 

Lembrando que não apenas a vitima de violência pode fazer a denúncia. Se você ouvir ou presenciar algo 
suspeito, deve sim meter a colher na briga do casal e fazer a denúncia. 

 
https://radios.ebc.com.br/reporter-nacional/2020/03/aumentam-denuncias-de-violencia-domestica-no-brasil-nas-ultimas-semanas 

 
Texto 04 
Prisões em flagrante em casos de violência doméstica crescem 51%, diz MP-SP 
 

O Ministério Público de São Paulo divulgou nota técnica que compara os números da violência doméstica 
durante o isolamento para combater a pandemia de coronavírus. O estudo foi realizado pelo Núcleo de Gênero 
da entidade e contempla os meses de fevereiro e março. 

O dado que mais chama atenção é o das prisões em flagrante por violência contra a mulher: aumento 
de 51% em março em comparação ao mês anterior. O número de medidas protetivas de urgência também 
aumentou 29% em março em relação a fevereiro. 

Os descumprimentos de medidas protetivas caíram durante a quarentena. E os pedidos de medidas 
preventivas de urgência, entretanto, registraram, de modo geral, um aumento. 

O documento também aborda o problema da subnotificação dos casos de violência. Conforme o MP-SP, a 
tendência é que o isolamento gere uma queda nos registros de boletins de ocorrência em números absolutos 
que não correspondem a real diminuição da violência. 

Recentemente o Conselho Nacional de Justiça adotou medidas para combater o aumento de violência 
doméstica durante a pandemia e determinou que todos os tribunais do país divulguem seus canais de 
comunicação para denúncias de abusos. 

14 de abril de 2020, 21h36    Por Rafa Santos 
 
Texto 05 
 

Desde que o coronavírus chegou ao Brasil, entidades que prestam assistência a mulheres vítimas de 
violência doméstica estão em alerta. Para essa parcela da população, ficar em casa confinada com o parceiro 
por um período ainda indeterminado de tempo pode ser tão arriscado como a contaminação pelo coronavírus. 

Duas questões principais preocupam os especialistas ouvidos pelo Matinal. Primeiro, durante o 
confinamento, ainda sem prazo para terminar, as mulheres podem perder empregos e trabalhos que afetarão 
sua independência financeira frente a parceiros, especialmente as trabalhadoras informais, autônomas e 
domésticas. Sem renda, sair de uma situação de abuso se torna ainda mais difícil. “Com o isolamento, é 
provável que os abusos fiquem cada vez mais graves, e que o ciclos sejam mais curtos e se repitam com mais 
frequência”, ressalta a psicóloga Katia Paes. 

O impacto financeiro das medidas de contenção também se refletirá nos homens, que podem se tornar 
ainda mais violentos em um contexto de insegurança diante do futuro. Por isso, é consenso entre quem 
trabalha no atendimento a essa população que a rede de apoio siga firme neste período. Amigos, familiares e 
vizinhos são parte fundamental para que uma mulher em situação de violência possa pedir ajuda e até mesmo 
sair da rotina de abusos. “É muito importante que as mulheres se informem, busquem sites, que tenham 
informação jurídica, que digam ‘oi’ para a vizinha pela janela porque a vizinha vai simpatizar e vai cuidar dela. 
Isso tudo é muito importante para a proteção das mulheres nesse momento”, alerta a advogada Gabriela 
Souza, que atende mulheres vítimas de violência. 

Instituições públicas, ONGs, casas de acolhimento entre outras entidades estão unindo forças para informar 
a população sobre os meios de acessar o Judiciário e a Polícia neste período.  

Juliana Coin 
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