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Leia os textos motivadores e leia o tema a seguir para redigir seu texto.
CULTURA DO ESTUPRO
Na opinião da professora do Departamento de Sociologia da PUC-SP Carla Cristina Garcia, os
resultados [da pesquisa] mostram uma inversão de papéis entre mulheres e agressores. "O comportamento
da vítima jamais pode ser apontado como motivo da violência", alerta. "É preciso acabar com essa cultura
do estupro, que está naturalizada."
[...]
Segundo Carla, é comum educar a mulher para sobreviver em um mundo sexista e violento, com
restrições sobre roupas e lugares que frequenta. "Já as campanhas contra assédio no trabalho e no
transporte público, por exemplo, aparecem menos."
[Estadão/Brasil]
IPEA CORRIGE PESQUISA SOBRE ESTUPRO CONTRA MULHERES
SÃO PAULO, 4 ABR (ANSA) - O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou nesta
sexta-feira (4) uma nota na qual reconhece que alguns dados da pesquisa "Tolerância social à violência
contra as mulheres", divulgada no último dia 27 de março, estavam errados. Segundo o comunicado, 26%
dos entrevistados concordam, total ou parcialmente, com a frase "Mulheres que usam roupas que mostram
o corpo merecem ser atacadas", ao invés dos 65,1% apontados anteriormente.
Os dados corrigidos mostram também que 70% das pessoas discordam total ou parcialmente dessa
afirmação, enquanto 3,4% disseram que são neutros. "O erro relevante foi causado pela troca dos gráficos
relativos aos percentuais das respostas às frases 'Mulher que é agredida e continua com o parceiro gosta de
apanhar' e 'Mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas'", diz a nota.
Ou seja, na verdade, 65,1% das pessoas consultadas pelo instituto concordam, total ou
parcialmente, com a sentença "Mulher que é agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar",
enquanto 32,4% discordam, total ou parcialmente. Por conta do engano, que acabou gerando uma grande
campanha contra o estupro na Internet, envolvendo até a presidente Dilma Rousseff, o diretor de estudos e
políticas sociais do Ipea, Rafael Guerreiro Osório, pediu sua exoneração do cargo.
[...]
[UOL]
Redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema:
ESTUPRO: EXISTE UM CULPADO?

ORIENTAÇÕES:
• Faça no mínimo 3 parágrafos.
• Mínimo: 15 linhas
• Máximo: 30 linhas
• Use caneta azul ou preta.
• Critério de correção: 1º e 2º: PAS-UnB
3º: Enem
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(Continuação – página 2)
SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO (0) PARA A REDAÇÃO QUE:
• Não estiver com o nome e a turma preenchidos na folha definitiva.
• Não estiver com o item “Redação número:” preenchido na folha definitiva.
• Estiver escrita a lápis ou caneta com outra cor que não seja azul ou preta.
• Deixar a folha definitiva em branco ou não estiver na folha definitiva.
• Fugir ao tema ou ao gênero.
• Desrespeitar os direitos humanos.
• Copiar ou parafrasear trechos do texto de apoio.
• Possuir marcas de identificação.
• Estiver com corretivo.
• Copiar ou parafrasear outros textos.
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