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Proposta de Redação – Fundamental II 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos sobre o gênero, 

escreva um texto argumentativo sobre a falta de auxílio a mulheres vítimas de violência 

doméstica. 

TEXTO I 

A cada três horas, uma mulher solicita medida protetiva em São José 

A cada três horas, uma mulher solicita medida protetiva em São José dos Campos. 

O dado alarmante foi divulgado com exclusividade ao OVALE pela Vara de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher. A medida protetiva é um mecanismo legal que têm como 

objetivo proteger um indivíduo em situação de risco. 

Cerca 800 mulheres possuem medida protetiva em vigência na cidade. Por dia, em média, oito 

novos pedidos de proteção são feitos. 

Em 2018, dois a cada 10 homicídios em São José foram feminicídios (quando a vítima é morta 

pelo companheiro por razão de ser mulher). 

A cidade fechou o ano passado com oito vítimas de homicídios dessa natureza. 

O feminicídio foi o segundo fator que mais motivou homicídios em São José. 

De acordo com um levantamento feito pelo OVALE, por meio de informações de Boletins de 

Ocorrência, a maioria das vítimas foi morta dentro de casa. 

Em todo o estado de São Paulo, em média, uma mulher é vítima de feminicídio a cada dois dias e 

meio. 

Em 2018, 148 assassinatos foram registrados já no boletim de ocorrência como derivados de 

violência doméstica ou por "menosprezo ou discriminação à condição de mulher", de acordo com 

os dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública). 

O número de mortes é 12,9% maior do que o registrado no ano anterior (131) e mais do que o 

dobro do que o observado em 2016 (70), embora a quantidade de homicídios dolosos tenha 

diminuído em todo o estado. 

Fonte 1: https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2019/07/82452-a-cada-tres-horas--uma-mulher-solicita-

medida-protetiva-em-sao-jose.html. Acesso em: 09 jul 2019. 
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Centro presta auxílio para as vítimas e aponta alto índice de reincidência 

O Centro Dandara, funciona há 10 anos em São José e presta atendimentos com orientação 

jurídica e escuta qualificada, além de coordenar o abrigo para mulheres em situação de violência 

doméstica na cidade. 

"Existe uma reincidência muito alta nas medidas protetivas, elas estão muito crescentes, as 

mulheres estão sendo cada vez mais violentadas", afirmou Marcela Andrade, diretora do centro 

Dandara. 

Para Marcela, a criação da Patrulha Maria da Penha pode ser considerada como o resultado de um 

trabalho que já é realizado há muitos anos. 

"Não é uma ação isolada, trabalhamos com um conjunto de serviços e cuidados, atuando com 

essa nova política que começou a ser realizada", explicou a diretora. 

Fonte 2: https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2019/07/82452-a-cada-tres-horas--uma-mulher-solicita-

medida-protetiva-em-sao-jose.html. Acesso em: 09 jul 2019. 

TEXTO III 

 

Fonte 3: https://bhaz.com.br/2019/02/27/adesivos-violencia-domestica-numero-denuncias/. Acesso em: 09 jul 2019. 

 

 


