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O texto dissertativo argumentativo

Construção de dissertação por esquemas

Proposta de Redação 

1ª Parte



Leia com atenção a teoria das páginas 43 a 48 e a proposta de redação das

páginas 49 e 50 do livro “Produção de Textos” e produza um texto dissertativo, de

acordo com as orientações abaixo:

TEXTO 1
Art. 1º- Essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos do § 8 do Art. 226 da Constituição Federal,
da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a
Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República
Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, e estabelece medidas de assistência e proteção às
mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Artigo da Lei n.º 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha.



TEXTO 2

Disponível em: https://dossies.agenciapatri 
ciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/ 
violência-contra-a-mulher-o-jovem-esta-
ligado-data-popular-instituto-avon-2014/

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/violencia-contra-a-mulher-o-jovem-esta-ligado-data-popular-instituto-avon-2014/


TEXTO 3
Feminicídio?

A denominação já sugere haver algo de polêmico e de extravagante na
proposta. O termo ganha notoriedade, contudo, após a aprovação, pelo Senado e
agora pela Câmara, de mudança legislativa tornando mais severas as penas para o
assassinato de mulheres, quando motivado por razões de gênero.

Cabe analisar em detalhe a proposta, que depende apenas da sanção da
Presidente Dilma Rousseff (PT) para alterar o código Penal.

O Artigo 121 desse diploma determina pena de seis a 20 anos de reclusão para
quem matar uma pessoa. Em seu parágrafo segundo, descreve cinco circunstâncias
especiais nas quais a sanção vai de 12 a 30 anos de reclusão.

A ideia do feminicídio implica introduzir uma sexta hipótese: a pena será
aumentada quando houver, no assassinato, “razões de gênero”
contra a mulher. Entende-se por isso a presença de uma situação
de “violência doméstica e familiar” ou de “menosprezo
ou discriminação à condição” feminina.



É indiscutível que o assassinato de uma mulher pode conter componentes
especiais de covardia e brutalidade; por certo o ciúme paranoico ou a fúria
imotivada tornam odioso o ato homicida do marido contra a companheira.

Tais circunstâncias já estão, todavia, contempladas pela legislação vigente.
Motivo fútil, dificuldade de defesa, crueldade – não faltam mecanismos para punir
com severidade o “feminicida”.

O conteúdo extravagante da inovação saltaria aos olhos se, por exemplo, o
Congresso estendesse seu populismo para criar também as figuras do
“homocídio”, do “indigentícidio” ou do “silvicolicídio”. Não são poucos os grupos
vulneráveis numa sociedade como a brasileira – e se há um estrato especialmente
exposto à violência é o de jovens pretos e pardos.

Numa perspectiva inversa, e por certo absurda, ninguém haveria de dizer que
o homicídio de pessoas em particular situação de força deva ser
apenado com menos rigor.



Também soam absurdos os desdobramentos teóricos da medida. Fixar
pena maior para o assassinato de uma mulher significa considerá-lo mais
grave que o de um homem. O sexo feminino, então, seria mais frágil? Ou a
vida masculina teria um valor menor?

São paradoxos implausíveis, sem dúvida. Inerentes, contudo, a toda
iniciativa legal em que se substitui o princípio da universalidade pela política
das diferenças, feita de atenções a especificidades sociais que se multiplicam
ao infinito.

Ainda que se tente acompanhá-las, a minúcia crescente da lei não é
garantia de que, na prática, a justiça seja feita. Ao contrário, o
endurecimento penal ao sabor das pressões quase nunca ajuda
a prevenir o crime, mas sempre acrescenta distorções ao orde-
namento jurídico.
Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/opiniao/2015
/03/1599497-editorial-feminicidio.shtml. Acesso em 11/05/2020

https://m.folha.uol.com.br/opiniao/2015/03/1599497-editorial-feminicidio.shtml
https://m.folha.uol.com.br/opiniao/2015/03/1599497-editorial-feminicidio.shtml


PROPOSTA DE REDAÇÃO
Tema: A violência contra a mulher

Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos
construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-
argumentativo, em norma culta escrita da língua portuguesa, em que
desenvolva sua opinião acerca da “violência contra a mulher”. Apresente
proposta de ação social que respeite os direitos humanos. Selecione,
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a
defesa de seu ponto de vista.



INFOGRÁFICO USADO NO TEMA DA REDAÇÃO DE 2015



Recursos argumentativos sobre o tema

1. Jean Paul-Sartre: A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é
sempre uma derrota.

2. Em 2017 foram registrados 4936 assassinatos de mulheres, em uma média de 13
casos por dia, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea);

3. Segundo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele.

4. Simone de Beavouir “Não se nasce mulher, torna-se mulher”.

5. Serviço telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres: 180;

6. Filme: “Dormindo com o inimigo” - Julia Roberts assume o papel uma esposa que
descobre que o marido é muito violento e a dificuldade de se afastar dele faz com
que ela planeje forjar a própria morte;

7. O sistema patriarcal brasileiro desde a colonização coloca a

mulher em situação de submissão ao homem, o que estimula

a violência contra esse gênero;



Leis  e datas que se referem à questão das mulheres

1. Art.5º, inciso I da Constituição Federal: “Homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;”

2. Lei 10.886/04: tipificou a violência doméstica, inserindo-a no Código Penal.

3. Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Introduziu mecanismos de combate, prevenção
e a tipificação da violência doméstica e familiar contra a mulher;

4. Lei 13.104/15 (Lei do Feminicídio): alterou o Código Penal para incluir mais uma
modalidade de homicídio qualificado, o feminicídio: quando crime for praticado
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino;

5. Ano de 1985 – Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;

6. Dia 8 de março: Dia Internacional da Mulher;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.886.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
https://www.politize.com.br/violencia-contra-a-mulher-questoes-vitais/


Como utilizar um recurso argumentativo em um parágrafo dissertativo:
1ª opção
Delimitação/argumento: fatores históricos da violência contra a mulher.
Estrutura do parágrafo: apresentação do argumento (uma frase) + recurso argumentativo
para comprovação (uma ou duas frases) + discussão do argumento (uma frase)

As raízes da violência contra a mulher encontram-se no processo histórico de
formação do país. Nessa linha de raciocínio, durante a colonização do país, os engenhos
eram tradicionalmente patriarcais e machistas, visto que a figura do senhor de escravos
era o esteio da família. Assim, não era somente contra os negros que se dirigia a
violência masculina, mas também contra as esposas e as demais mulheres. Isso
demonstra o motivo pelo qual até no século 21 não é incomum verem-se homens que
acreditam que esse comportamento não só é normal, mas também justo pelos seus
parâmetros.



2ª opção
Delimitação/argumento: mecanismos de redução do alto índice de violência feminina.
Estrutura do parágrafo: apresentação do argumento (uma frase) + recurso argumentativo
para comprovação (uma ou duas frases) + discussão do argumento (uma frase)

Devido à intensa violência em relação ao sexo feminino, a sociedade brasileira e
mundial tem procurado inúmeros recursos de aplacar esse processo e a lei representa
um dos mais eficientes. Dessa forma, em 2015, foi aprovada a Lei do Feminicídio, que
alterou o Código Penal e instituiu penas mais severas aos crimes praticados por homens,
em razão do gênero feminino. Aliado a essas normatizações, foi criado um serviço de
denúncias, cujo número é 180, o que deve representar aos violentadores em potencial
um obstáculo a uma prática dessas proporções.



3ª opção
Delimitação/argumento: justificativas para a inexistência da violência feminina.
Estrutura do parágrafo: apresentação do argumento (uma frase) + recurso argumentativo
para comprovação (uma ou duas frases) + discussão do argumento (uma frase)

Durante os tempos, muito se discutiu sobre a igualdade dos gêneros, o que não só
é um fato, mas também um aspecto legal. Como prova disso, a Constituição Federal, em
seu artigo 5º, inciso I prevê que “homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações”. Isso comprova que, não se trata de uma questão de opinião ou formação
educacional, trata-se de um aspecto normativo, impossível de ser desrespeitado, por
ferir a Carta Magna.



4ª opção
Delimitação/argumento: a violência contra a mulher é uma realidade do país.
Estrutura do parágrafo: apresentação do argumento (uma frase) + recurso
argumentativo para comprovação (uma ou duas frases) + discussão do argumento (uma
frase)

Apesar de não ter a visibilidade necessária, a violência contra o gênero feminino é
uma realidade incontestável. A prova disso é que 51,68% dos casos relatados pela
Secretaria de Políticas pelas Mulheres, em 2014, são de violência física e, em 2017 foram
registrados 4.936 casos de homicídios, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA). Isso revela que, apesar de haver atitudes no sentido de combater essa
prática, os índices se ampliam numa proporção inigualável.


