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!Proposta!24!

!
Com!base!na!leitura!dos!textos!motivadores!seguintes!e!nos!conhecimentos!construídos!ao!

longo! de! sua! formação,! redija! um! texto! dissertativoPargumentativo! em! norma! padrão! da! língua!
portuguesa!sobre!o!tema!A"cultura"do"assédio"no"Brasil,"apresentando!proposta!de!ação!social!
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!

Natália,!de!28!anos,!andava!por!uma!avenida!movimentada!de!São!Paulo!com!uma!amiga.!
O!rapaz!que!vinha!na!direção!oposta!se!esgueirou!entre!as!duas.!EncarouPas!de!alto!a!baixo!e!
soltou:!“Sem!calcinha!vocês!devem!ser!uma!delícia”.!Débora,!de!29!anos,!esperava!o!semáforo!
abrir!para!atravessar!uma!avenida.!Foi!abordada!por!um!estranho!que!a!convidava!para!um!café.!
PuxouPa! pelo! braço,! insistiu! e! depois! começou! a! seguiPla.! Thatiane,! de! 23! anos,! estava! numa!
festa.!Sentiu!alguém!deslizar!a!mão!por!seu!corpo.!Ela!se!voltou!para!tirar!satisfação,!e!o!rapaz!a!
chamou!de!vagabunda.!Thatiane!jogou!o!conteúdo!do!copo!que!tinha!nas!mãos!sobre!ele.!Levou!
um!tapa!na!cara.!Laura!tinha!14!anos,!estudava!no!centro!de!Porto!Alegre!e!saiu!para!almoçar.!
Três! homens! cruzaram! seu! caminho,! passaram!a!mão! no!meio! de! suas! pernas! e! discorreram!
sobre!suas!partes!íntimas,!com!uma!frase!que!jamais!poderia!ser!publicada!em!ÉPOCA. 

Natália,!Débora,! Thatiane! e! Laura! são!minhas! amigas.!Não! precisei! ir! longe! para! reunir!
essas!histórias!assustadoras,!porque!elas!não!são!exceção.!Assim!como!minhas!amigas!e!eu,!já!
passaram! por! situações! constrangedoras! nas! ruas! 99,6%! das! quase! 8! mil! mulheres! que!
responderam! a! um! questionário! onPline! elaborado! por! mim.! O! levantamento,! promovido! entre!
julho!e!agosto,!faz!parte!da!campanha!“Chega!de!FiuPFiu”,!organizada!pelo!blog!Think!Olga,!um!
espaço!virtual!para!discutir!questões!femininas.!O!percentual!de!mais!de!99%!é!parecido!com!o!
encontrado! num! trabalho! feito! nos! Estados! Unidos! pela! organização! Stop! Street! Harassment!
(Parem! com!Assédio! nas!Ruas).! Lá,! 99%!das!mulheres! afirmaram! ser! incomodadas! nas! ruas.!
Como!não!sou!pesquisadora!e!não!usei!metodologia!científica,!sei!que!meus!resultados!podem!
não!ser!exatos.!Mas!eles! traçam!um!bom!panorama!do!que!as!mulheres!enfrentam!–!e!do!que!
sentem!–!quando!andam!pelas! ruas.!Como!mulher!e! jornalista,! foi! a!maneira!que!encontrei! de!
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!mostrar!que!esse!tipo!de!“elogio”!não!agrada.!Ofende,!humilha!e!causa!medo.!

É! tão! comum! que! uma! mulher! ouça! cantadas! ou! passe! por! situações! que! beiram! ao!
assédio! que! o! assunto! é! pouquíssimo! discutido.!Parece! apenas!mais! um! fato! da! existência.!A!
chuva!molha.!Seres!humanos!envelhecem.!Mulheres!são!importunadas!nas!ruas.!É!tão!frequente!
que! algumas! dizem! não! se! importar.! Parecem! ter! se! conformado.!De! acordo! com! a! pesquisa,!
17%!consideram!cantadas!algo!legal.!

Imaginando!que!algum!comentário!sobre!nosso!corpo!feito!por!estranhos!seja!admissível,!
qual! o! limite! entre! o! elogio! aceitável! e! a! cantada! ofensiva?! Pode! chamar! de! princesa?! Pode!
passar!a!mão!no!cabelo?!E!colocar!a!mão!no!corpo,!pode?!Parece!que!muitos!acham!que!sim.!
No! levantamento,! 85%! das! mulheres! afirmaram! já! ter! sido! tocadas! ao! andar! sozinhas.! Nas!
nádegas! (88%),! na! cintura! (56%),! nos! seios! (20%),! entre! as! pernas! (17%).! Se! isso! não! é!
agressão!sexual,!o!que!será?!

[...]!EnganaPse!quem!acha!que!esse! tipo!de! violência!é!exclusividade!do!Brasil.!Débora,!
citada! no! começo! do! texto,! foi! perseguida! pelo! rapaz! em! Berlim,! na! Alemanha.! Nos! Estados!
Unidos,! o! problema!é! tão! comum!que! uma! jornalista! criou! o! site! ihollaback.org! para! receber! e!
divulgar!vídeos!e!relatos!de!mulheres!que!passaram!por!situações!constrangedoras.!O!site,!que!
funciona!a!partir!de!financiamentos!coletivos,!também!treina!pessoas!de!64!cidades!em!22!países!
para!gravar!pequenos!filmes!de!celular!com!flagrantes!de!assédio!nas!ruas. 

Para! as! mulheres,! é! incômodo! falar! sobre! o! assunto.! Elas! sentem! vergonha,! como!
sugerem! os! relatos! das! voluntárias! que! participaram! da! pesquisa! (além! de! responder! às!
perguntas! de! múltipla! escolha,! elas! podiam! relatar! casos! que! tivessem! vivido).! Por! que! as!
mulheres!têm!vergonha?!AtrevoPme!a!sugerir!uma!explicação:!muitas!podem!pensar!que!tiveram!
culpa,! que! provocaram! de! alguma! maneira! o! comportamento! dos! homens.! Não! raro,! quando!
sofremos!uma!agressão!dessas,!pensamos:!“Como!eu!estava!vestida?”.!Como!se!isso!fosse!uma!
justificativa.! Como! se! isso! importasse.! Esse! raciocínio! já! é! uma! forma! de! violência.! É! a! velha!
cultura!do!estupro,!absorvida!pelas!próprias!mulheres:!“Ela!mereceu”.!As!histórias!contadas!pelas!
mulheres!que!responderam!ao!questionário!são!tão!chocantes,!que!é!de!estranhar!que!não!exista!
nenhuma! campanha! pública! educativa! contra! esse! tipo! de! comportamento.! Há! adolescentes! e!
meninas!préPpúberes!ouvindo!ameaças!à!virgindade!nas!ruas,!sob!o!olhar!complacente!de!todo!
mundo.!Essas!meninas!aprendem!desde!cedo!que,!em!pleno!Brasil!do!século!XXI,!a!rua!pertence!
aos! homens,! e! nela! a! mulher! anda! de! cabeça! baixa.! Já! passou! da! hora! de! levantarmos! a!
cabeça.!!

Disponível!em:!http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2013/09/cantadas<bofendemb.html!
!!

TEXTO"III"

A! Organização! Internacional! do! Trabalho! –! OIT! –! definiu! o! assédio! como! atos! de!
insinuações,!contatos!físicos!forçados,!convites! impertinentes,!desde!que!apresentem!umas!das!
características!a!seguir:!a)!ser!uma!condição!clara!para!dar!ou!manter!o!empregoq!b)! influir!nas!
promoções!na!carreira!do!assediadoq!c)!prejudicar!o!rendimento!profissional,!humilhar,!insultar!ou!
intimidar!a!vítima.!

Cumpre! ressaltar! que! não! é! necessário! o! contato! físico! para! configuração! do! crime! de!
assédio! sexual,! pois! até! mesmo! expressões! e! comentários! podem! caracterizar! o! assédio.! As!
maiores!vítimas!são!as!mulheres,!mas!há!também,!embora!menos!frequentes,!casos!de!homens!
que!são!assediados!por!mulheres!no!ambiente!de! trabalho!e,! também,!casos!de!assedio!entre!
pessoas!do!mesmo!sexo.!

Quanto! às! formas! de!manifestação! do! assédio,! dizPse! que! pode! ocorrer! por! intimidação!
(não!exige!hierarquia,!pois!a!pessoa!pode!sentirPse!tão!mal!que!pede!demissão!–!seria!o!assédio!
ambiental)! ou! por! chantagem! (no! qual! é! imprescindível! que! o! ofensor! seja! hierarquicamente!



!
!
! !

!
!

Este!conteúdo!pertence!ao!Descomplica.!É!vedada!a!cópia!ou!a!reprodução!não!autorizada!previamente!e!por!escrito.!
!Todos!os!direitos!reservados.!

Tema!de!Redação!

Semana!24!–!de!12/07!a!18/07/2015!
!superior! à! vítima).! O! que! diferencia! o! assédio! sexual! das! condutas! de! aproximação! de! índole!

afetiva! é! a! ausência! de! reciprocidade,! sendo! ato! que! causa! constrangimento! à! vítima,! que! se!
sente!ameaçada,!agredida,!lesada,!perturbada,!ofendida.!

Disponível!em:!http://elisabeteamaro.jusbrasil.com.br/artigos/121816588/assedio<sexual<nas<
empresas!
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