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…..........................................................................PROPOSTA..DE..REDAÇÃO 
....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 cultura do estupro 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.I  …...........................TEXTO.II 

Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 02 jul. 2016.                                                                                                      Disponível em: http://arrasandodeallstar.blogspot.com.br. Acesso em: 02 jul. 2016.

TEXTO III

A cultura do estupro

....A cultura do estupro é a cultura que normaliza a violência sexual. As pessoas não são ensinadas a não estuprar,
mas sim ensinadas a não serem estupradas.  Cultura do estupro é  duvidar  da vítima quando ela relata  uma
violência sexual. É relativizar a violência por causa do passado da vítima ou de sua vida sexual. É ser mais fácil
acreditarmos em narrativas de uma suposta malícia inerente das mulheres do que lidarmos com o fato de que
homens  cometem  um  estupro.                                                
....A cultura do estupro é visível nas imagens publicitárias que objetificam o corpo da mulher. Nos livros, filmes,
novelas  e  seriados que romantizam o perseguidor.  No momento que acatamos como normal  recomendar  às
meninas e mulheres que não saiam de casa à noite, ou sozinhas, ou que usem roupas recatadas. Todas essas
ações revelam o que chamamos de cultura de estupro porque todas normalizam que a responsabilidade pelo
estupro  é  da  vítima.  Não  é.  O  protagonista  do  estupro  é  o  estuprador.                 
....A cultura do estupro é machista, e o machismo cria e mantém a cultura do estupro. É machismo partir  do
pressuposto de que o que uma mulher revela sobre estupro é invenção. É machismo duvidar das mulheres por
partir  do  pressuposto  que  uma  declaração  sobre  estupro  é  falsa.                         
....Na cultura machista que sustenta a cultura do estupro, a voz das mulheres é tomada como dissimulação. Na
cultura machista as mulheres são malignas (olá Eva, bruxas e súcubos do imaginário coletivo), e os homens são
eternas vítimas de nossas calúnias. Mas os números não mentem, e se a manutenção da lógica machista depende
da  fantasia,  o  feminismo  aponta  para  a  realidade.                                           ..
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INSTRUÇÕES:
      •  O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
      •  O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
      •  A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas.copiadas  …
….....desconsiderado para efeito de correção.
   Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
      •  tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
      •  fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
      •  apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
..   .•  apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto..

Propostas de Redação | Aprendi com o Papai - Prof. Marcelo Batista                                                                                             


