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EPÍGRAFE 

Devoção - Laura Moreira 

Pois que é nas mulheres que deposito minha fé 

E a elas rezo para merecer essa irmandade, 

À mais anônima e à que todas o nome conhecem 

Às que habitam esferas passadas e as que ao meu lado caminham. 

À elas eu rezo para merecer essa irmandade, 

Pois que é nas mulheres que eu deposito a minha fé. 

Às mulheres que teceram, no anonimato ou na infâmia, 

os espaços que ocupo, eu oriento as minhas orações: 

Que eu possa ser filha, mãe e irmã de todas que encontrar, 

Pois que é nas mulheres que deposito minha fé. 

Nos ventres redondos, seios fartos, 

Braços musculosos ou pernas fortes 

Ou nos corpos frágeis recendendo suavidade, 

– não importa – 

Pois que é nas mulheres que deposito minha fé. 

E elas ensinam e me ensinaram: 

A nunca recriminar uma mulher livre, 

– Nunca mais – 

A nunca me reduzir em feminilidades, 

– Nunca mais – 

A nunca acreditar nas mentiras dos que definem, 

A nunca calar diante do desamor. 

Pois que é nas mulheres que eu deposito minha fé 

E serão elas a me guiar nas trilhas incertas que abrimos juntas. 

E que possa perpetuar a dívida eterna 

Doando o que recebi a outras mulheres, 

Nas quais deposito a minha fé. 

As que nasceram e as que se tornaram, 

As por dentro, as por fora 

E as mil possibilidades da textura. 

E que possamos combater 

Intrincadas formas de opressão, as que vivo e as que não. 

Que contra todas eu possa lutar, 

Pois que é nas mulheres que deposito a minha fé. 

Que sejam elas a me dizer como ser mulher; 

Ainda que desafie a compreensão, 

Que estraçalhe seguranças mofadas, 

Que me mostrem asperezas que não quero ver, 

Pois são elas que entendem a necessidade do abraço 

E são elas que determinam os meus passos. 

Pois que é nas mulheres que deposito a minha fé. 

 

“A mulher é uma autocriação feminina...” Lipovetsky 
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RESUMO 
 

O objeto desta dissertação constitui-se na análise dos discursos de alunos com nota 
máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM na edição de 2015, 
que apresentou aos alunos o tema: “A persistência da violência contra a mulher na 
sociedade brasileira”. A problemática gerou a seguinte questão norteadora: Através da 
análise das ideologias presentes nas redações do ENEM, podemos verificar como a 
mulher foi constituída na relação de efeitos e sentidos de seu papel na sociedade? O 
objetivo geral foi analisar as ideologias presentes nos discursos dos alunos, 
relacionando as formações discursivas que apontavam para regularidades e 
dispersões. Especificamente, buscamos: investigar os discursos sobre o patriarcalismo 
e o feminismo e verificar as estratégias discursivas utilizadas que estabelecem relações 
com o papel da mulher na sociedade. Caracterizamos este estudo como sendo do tipo 
qualitativo e, como método de análise, utilizamos a Análise do Discurso de linha 
francesa. Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva e o corpus constitui-se de dez 
redações (desempenho máximo) do Exame Nacional do Ensino Médio/2015. Os 
principais referenciais que fundamentaram a pesquisa foram os estudos sobre o papel 
que a mulher representa na sociedade: Lipovetsky (2000) e Michelli Perrot (2007). 
Análise do Discurso: Pêcheux (1969), Foucault (2008) e Bakhtin (1995). A conclusão 
mais definitiva que tiramos das análises foi que os pretendentes ao ingresso no ensino 
superior, apontaram, em suas regularidades discursivas, para uma cultura de 
valorização do sexo masculino na sociedade atual. Além disso, percebemos a ausência 
de credibilidade na justiça e no poder público diante da resolução da violência contra as 
mulheres. Dispersivamente, ainda pudemos notar a credibilidade no terceiro setor e na 
mídia para auxiliar a sanar o problema da violência feminina, críticas aos discursos 
misóginos e estratégias discursivas que demonstram, via escolhas linguísticas, uma 
certa singularidade do sujeito que, apesar das condições de produção do discurso, 
emergem pelas escolhas feitas no “como” demonstrar sua posição ideológica. 
 
Palavras-Chave: ENEM. Análise de Discurso. Patriarcalismo. Feminismo. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this dissertation is the speeches of students with the highest grade in the 
essay of the National High School Examination (ENEM) in the 2015 edition, which 
presented the students with the theme: "The persistence of violence against women in 
Brazilian society." The problematic generated the following guiding question: Is it 
possible to analyze the ideologies present in the speeches of the ENEM? The general 
objective was to analyze the ideologies present in the students' discourses, relating the 
discursive formations that pointed to regularities and dispersions. Specifically, we seek 
to investigate the discourses about patriarchalism and feminism and verify the discursive 
strategies used that establish relations with the role of women in society. We 
characterized this study as being of the qualitative type and, as a method of analysis, we 
used the French Line Discourse Analysis. This research is characterized as descriptive 
and the corpus consists of ten essays (maximum performance) of the National High 
School Exam / 2015. The main references that supported the research were studies on 
the role that women play in society: Lipovetsky (2000) and Michelli Perrot (2007). 
Discourse Analysis: Pecheux (1969), Foucault (2008) and Bakhtin (1995). The most 
definitive conclusion that we draw from the analyzes was that the applicants to the 
entrance in the higher education, pointed, in their discursive regularities, to a culture of 
valorization of the masculine sex in the current society. In addition, we perceive the lack 
of credibility in justice and public power in the face of the resolution of violence against 
women. Dispersingly, we could still see credibility in the third sector and the media to 
help solve the problem of female violence, criticisms of misogynistic discourses and 
discursive strategies that demonstrate, through linguistic choices, a certain singularity of 
the subject that, despite the conditions of production of the discourse, emerge through 
choices made in the "how" to demonstrate their ideological position. 
 
Keywords: ENEM. Discourse analysis. Feminism. Patriarchy. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Tive acesso aos estudos já na fase adulta, voltei aos bancos escolares depois de 

quarenta anos de idade. Até aquele momento, só havia estudado até a oitava série do 

ensino fundamental, razões dadas pelo casamento e em seguida pela chegada das 

filhas, somada à motivação inconsistente do cônjuge de que não precisava estudar; fui 

levada a acreditar que ele “tinha” suas razões.  

No entanto, com a separação, a primeira decisão que tomei foi voltar à escola 

para concluir o Ensino Médio. Quando terminei essa etapa de estudo, senti 

necessidade de continuar, pois já não era o suficiente para suprir as necessidades do 

mercado de trabalho e também de uma inquietação interna. Sem recursos financeiros, 

tive que me debruçar e estudar mais para conseguir uma vaga na Universidade 

Federal. Assim, com uma vaga em instituição pública, os custos seriam apenas para 

passagens e alimentação.  

Foram três anos de tentativas frustradas de ingresso no ensino superior, mas, 

finalmente consegui ingressar na Universidade Federal de Rondônia - UNIR, no curso 

de Letras/Português. Ao adentrar a vida acadêmica, fiquei imersa numa trajetória de 

leituras e pesquisas científicas. Logo no segundo período já estava inserida em um 

projeto de pesquisa cujo tema de investigação era “os discursos institucionais e a 

prática docente em escolas ribeirinhas”, no qual, participei de um capítulo do livro 

MULTICULTURALISMO NA AMAZÔNIA – O SINGULAR E O PLURAL EM 

REFLEXÕES E AÇÕES – COM O TITULO: PRODUÇÃO DE TEXTO E IDENTIDADE 

CULTURAL: A REPRESENTAÇÃO SUBJETIVA DO SUJEITO AMAZÔNICO, sobre a 

orientação da professora Dra. Nair Ferreira Gurgel do Amaral, que tem sua pesquisa 

registrada no Conselho Nacional de Pesquisa (Cnpq), e do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC, o que permite a concessão de bolsas para alunos 

pesquisadores.  

Nesta trajetória, além da necessidade de estudar, o amor pelos estudos e pelas 
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pesquisas foi crescendo cada vez mais. Nessa caminhada, aprendi a entender que a 

graduação é só uma abertura ou encaminhamento para direcionar a linha de estudo 

que, de fato, você pretende aprofundar.  

Ao término da graduação em Letras, no ano de 2009, fui convocada, através de 

processo seletivo do Estado de Rondônia para efetuar, durante dois anos – via contrato 

emergencial – no ensino área de Língua Portuguesa no Ensino Médio de uma Escola 

Pública.  

Durante esse percurso, entrei no curso de Filosofia nessa mesma instituição, 

através do processo de portador de diploma. Quando terminou o contrato com o 

Estado, entrei para o grupo de pesquisa Programa Institucional de Iniciação à Docência 

(PIBID) e lá também fui bolsista da Capes.  

Durante dois anos, atuei na escola, pesquisando e expandindo meus 

conhecimentos ocasionados pelo trato de aulas de Filosofia. Ao término dessa 

graduação, apresentei um artigo, que gerou um capítulo do livro DIÁLOGOS SOBRE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO PIBID DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - COM O TITULO: ENSINO DE 

FILOSOFIA: DIFICULDADES E DESAFIOS – LIÇÕES DO PIBID, sobre a orientação 

dos Drs. Fernando Danner; Leno Francisco Danner e uma apresentação dos seus 

resultados à comunidade acadêmica.  

Ainda nesse percurso, fui tutora presencial do curso de Letras/Português a 

distância pela Universidade Federal de Rondônia-UNIR; nesta modalidade de ensino, 

comecei a perceber os embasamentos teóricos e contextos por eles adquiridos. 

Atuei como professora avaliadora das redações do ENEM e, através desse 

processo, fui conhecendo e identificando as habilidades e recorrências textuais de 

persuasão para embasar a escrita.  

Nesta modalidade de corretora do ENEM e tutora de Ensino a Distância, senti a 

necessidade de fazer uma especialização na área de Educação e Tecnologia. Por essa 

razão, me propus a seguir os termos do edital da Universidade Federal Fluminense – 

Lante – Laboratório de Novas Tecnologias de Ensino, no qual fui aprovada e conclui 



 

 

7 

 

 

 

com sucesso, apresentando o Trabalho Acadêmico: AS COMPETÊNCIAS 

ESSENCIAIS DO TUTOR À DISTÂNCIA EM CURSOS NA MODALIDADE E-

LEARNING: O REFLEXO DA LEGISLAÇÃO RELACIONADA A ESSE PROFISSIONAL. 

Esses estudos facilitaram os meus trabalhos e me motivaram a fazer uma terceira 

Licenciatura, dessa vez, à distância, em Pedagogia, a qual teve como tema de 

Conclusão de Curso: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DO ENSINO DE FILOSOFIA NA 

MODALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.  

Mesmo sendo uma professora especialista, ainda senti que poderia dar um 

passo maior. Neste percurso de estudos, fui incentivada pela minha professora e 

orientadora a fazer o Mestrado em Letras. Também contei com o apoio da minha família 

e amigos para continuar estudando.  

E no Mestrado cheguei. Um nível de estudos aprofundado, através da linha de 

pesquisa “Estudos descritivos e aplicados de Línguas e Linguagens” que se propõe a 

analisar a linguagem em suas diversidades, como faço aqui nesta dissertação, 

investigando a textualidade via produção discursiva de alunos que obtiveram a nota 

1000 na edição do Exame Nacional do Ensino Médio – doravante ENEM, esse que 

acredito muito como uma essencial ponte para abertura de novos caminhos de outras 

pessoas que, assim como eu, possam alcançar maiores horizontes educacionais. 

Acredito que, por essa trajetória, o ENEM seja uma excelente ferramenta para que mais 

sujeitos consigam chegar também ao ensino superior concretizando seus sonhos.  

Essa motivação para estudar as redações do ENEM não o trará como elemento 

principal nesta pesquisa, mas constituir-se-á em pano de fundo importante, pois produz 

efeitos e sentidos discursivos, sobre as mais diferenciadas óticas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Nosso estudo está balizado centralmente no Exame Nacional do Ensino Médio - 

ENEM, popularizado principalmente por permitir acesso de jovens em situação de 

vulnerabilidade econômica, egressos de Escolas Públicas, prioritariamente. É válido 

comentar que o ENEM também contribui para a inclusão de outros públicos etários nas 

mais variadas escalas. Isso exposto, salientamos que nossa pesquisa não se debruça 

sobre essa vertente social, mas dará cabo da produção de sentidos provocada por uma 

polêmica abordada na temática da redação do ano de 2015 do exame, ou seja, nos 

valeremos de discursos produzidos por alunos que obtiveram nota mil, retratando as 

ideologias sobre o patriarcalismo e o feminismo, expostos nesses textos.  

Não traçaremos abordagens quanto à gramaticalidade, coesão, coerência ou 

qualquer outro instrumento desses textos se não o que foi formulado ideologicamente 

por esses candidatos descritos no corpus. Essa abordagem justifica-se justamente por 

esse viés discursivo, considerando o que está sendo transmitido por alunos muito bem 

posicionados com pontuações máximas no exame, extraindo ideologias e regularidades 

dispersões, além das estratégias discursivas por eles adotadas.  

Por essa razão, pretendemos tratar a produção textual não pelos aspectos 

linguísticos formais e estruturais, deslocando o aluno como sujeitos de suas produções 

discursivas que estão inscritas em posições, causas, efeitos e sentidos. Julgamos que 

esse trabalho pode ser relevante pela abordagem dada à questão de gênero que, aqui, 

se inscreve em outra instância, não a de militância, mas, sim, de como esses discursos 

produzidos funcionam e estabelecem relações com o papel da mulher na sociedade 

contemporânea.  

Existem alguns trabalhos a respeito do tema Redações no ENEM, como, por 

exemplo, os dois listados, a seguir: “ENEM: limites e possibilidades do Exame Nacional 

do Ensino Médio enquanto indicador de qualidade escolar”- Tese de Doutorado 

defendida em 2013, de autoria de Rodrigo Travitzki Teixeira de Oliveira da Faculdade 

de Educação da USP que objetivou inserção no campo do ensino de Ciências voltado 
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ao Ensino Médio brasileiro, investigando algumas de suas relações com um modelo de 

avaliação, especificamente o Exame Nacional do Ensino Médio; “A abordagem dos 

gêneros textuais” – Tese de Doutorado, defendida em 2013 no programa de Letras 

Vernáculas da UFRJ, de autoria de Sylvia Jussara Silva do Nascimento Fabiani, cujo 

escopo foi abordar os gêneros textuais, a partir de sua aplicação como conteúdo 

avaliativo no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), especificamente na prova de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT), nas edições de 2009 a 2012.  

 Contudo, no meio científico, ainda há pouca referência de trabalhos que 

relacionam o Exame Nacional do Ensino Médio a questões de gênero, principalmente 

que retrate a produção de textos de alunos participantes que possibilitam um corpus de 

análise linguística, de viés discursivo, sobre as ideologias a respeito da mulher na 

contemporaneidade social brasileira. 

Essa constatação nos motivou a seguir adiante, pois julgamos pertinente 

ressaltar o trabalho de mulheres que trataram do tema atuando na vida política e social 

do país, justificando, assim, uma melhor divulgação do papel da mulher na sociedade.  

Alguns estudos relevantes dentro da temática “mulher e violência” serviram para 

subsidiar nossa reflexão, quais sejam: A tese de autoria de Irene Okabe, intitulada 

“Violência contra a mulher: uma proposta de indicadores de gênero na família”, 

defendida em 2010 na Escola de Enfermagem da USP, cujo objetivo foi tratar da 

relação entre desigualdade de gênero na família e a violência contra a mulher, com a 

finalidade de elaborar uma proposta de indicadores de gênero na família. Parte da 

constatação de que a violência doméstica não é um fenômeno recente e tem sido uma 

constante na sociedade, principalmente sobre os membros mais vulneráveis da família 

como mulheres, crianças e idosos. Outra tese, defendida em 2008, de autoria de Gisele 

Rocha Côrtes, no doutorado em Sociologia da UNESP/Araraquara, nos chamou a 

atenção para o tema “Violência Doméstica contra Mulheres: Centro de Referência da 

Mulher – Araraquara”, tendo por objetivo traçar um perfil socioeconômico das 1414 

mulheres atendidas no órgão, no período de junho de 2001 a dezembro de 2006, 

ressaltando quesitos como: a idade, o estado conjugal, a renda individual, a etnia, o 
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grau de escolaridade e a ocupação profissional das mulheres. Buscou-se também 

conhecer e compreender os mecanismos estruturais da organização social de gênero, 

incorporados pelas mulheres atendidas no órgão, vítimas de violência doméstica 

cometida pelo (ex) companheiro. 

Diante do exposto, observa-se que a presente pesquisa é relevante devido aos 

caminhos percorridos para fazer uma análise mais profunda acerca da representação 

da mulher em discursos produzidos por alunos candidatos ao Exame Nacional do 

Ensino Médio, 2015. Acreditamos em significativas contribuições que este trabalho 

pode oferecer para as linhas de análises linguísticas e estudos culturais.  

Para os estudos linguísticos, este trabalho poderá contribuir, principalmente, nos 

campos de análise de discurso, visto que foi possível analisar as ideologias presentes 

nos discursos de alunos, sobre a mulher na sociedade. Para os estudos culturais, este 

trabalho poderá contribuir, principalmente, para questões de empoderamento, gênero e 

identidade da mulher no contexto social brasileiro contemporâneo. 

Assim, na busca de compreender o linguístico e o cultural nos discursos que 

permeiam as redações do ENEM/2015, elaboramos a seguinte questão 

problematizadora: Através da análise das ideologias presentes nas redações do ENEM, 

podemos verificar como a mulher foi constituída na relação de efeitos e sentidos de seu 

papel na sociedade? 

Como objetivo geral, nos propusemos a analisar as ideologias presentes nos 

discursos dos alunos, relacionando as formações discursivas que apontavam para 

regularidades e dispersões. Os objetivos específicos auxiliaram a buscar os critérios 

que seriam utilizados nas análises: a) investigar os discursos sobre o patriarcalismo e o 

feminismo; b) verificar as estratégias discursivas utilizadas que estabelecem relações 

com o papel da mulher na sociedade.  

Para alcançar esses objetivos, nos apoiaremos no método de pesquisa 

exploratório e descritivo, já que o primeiro proporciona maior familiaridade com o 

problema e o método descritivo e possibilita identificar os fatores que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. No que compete à metodologia, adotamos a Análise do 
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Discurso, mais especificamente no método arqueológico formulado por Michel Foucault. 

Para tanto, valemo-nos de teoria que busca compreender como se constituem as regras 

de formação discursiva e as condições de produção de um dado discurso.  

Essa pesquisa inscreve-se no tipo qualitativo e envolve uma abordagem 

interpretativa do mundo, “o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em 

seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados 

que as pessoas a eles conferem”. (DENZIN E LINCOLN, 2006, p.23) Seguindo essa 

linha de raciocínio, Vieira e Zouain (2005, p.15) afirmam que a pesquisa qualitativa 

atribui importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos 

discursos e aos significados transmitidos por eles. Nesse sentido, esse tipo de pesquisa 

preza pela descrição dos fenômenos e dos elementos que a envolvem.  

O corpus constitui-se de dez redações nota 1000 (desempenho máximo) de 

alunos que participaram da edição do ano de 2015 do Exame Nacional do Ensino 

Médio, cujo tema foi “A persistência da violência contra a mulher na sociedade 

brasileira”. Desses dez textos, fez-se necessário um recorte para aprofundamento nas 

análises, optando por quatro redações, divididas igualitariamente nos dois gêneros, ou 

seja, duas escritas por candidatas do sexo feminino e duas escritas por candidatos do 

sexo masculino.  

Essas redações foram divulgadas pela página eletrônica do g.1/globo.com, 

publicadas em 16/06/2016. Por razões éticas, não faremos a divulgação dos dados 

pessoais dos autores das redações. 

Definido o corpus, dele foram extraídos os critérios de análises descritos no 

quadro a seguir: 
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Figura 01 – Quadro dos Critérios de Análise  

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

1. IDEOLOGIAS 
Formações discursivas: regularidades e 
dispersões 

2. PATRIARCALISMO, 
FEMINISMO E O PAPEL DA 
MULHER NA SOCIEDADE. 

Estratégias Discursivas: modalidade de 
enunciação, conceitos e escolhas lexicais. 

Fonte: organizada pela autora da dissertação 

 

Para auxiliar na teoria da Análise de Discurso, apoiamo-nos em Michel Pêcheux 

(1969) e Eni Orlandi (1986). Ao expor as principais teorias da arqueologia e das 

formações discursivas (suas regularidades e dispersões), buscamos Michel Foucault 

(1979) e Maria do Rosário Gregolin (2001) e para tratar da ideologia, nossos suportes 

foram Mikhail Bakhtin (1995) e novamente Michel Foucault (2010).  

Também se fez necessário dialogarmos com teóricos que abordam as questões 

de gênero. Assim, contamos com os conceitos de Michelli Perrot (2007) e Lipovetsky 

(2000) 

Estruturamos a presente dissertação da seguinte forma: Apresentação: que 

aponta toda a nossa trajetória, principalmente educacional e como pesquisadora, 

Introdução: que localiza o leitor quanto aos nossos objetivos, questão problematizadora, 

e corpus. Aporte Teórico Norteador: optamos pela abordagem do recorte teórico da 

Análise de Discurso (AD), teoria norteadora do nosso trabalho e muito bem difundida 

em nossas aulas do Mestrado. A AD a que nos referimos é a trabalhada na linha de 

Michel Foucault. Nela, estarão expostas breves considerações sobre a AD, o método 

arqueológico, formação discursiva, regularidade, dispersão e ideologia. Aporte Teórico 

de Apoio: tecemos escritos sobre o patriarcalismo e o feminismo. Apresentamos 

mulheres expoentes cujas trajetórias agregaram valores à história. Relatamos o 

feminismo em: Simone de Beauvoir; Patrícia Pagu: do feminismo solitário à conquista 

do voto; Leila Diniz: musa da liberação feminina; Zuzu Angel na luta contra a repressão 

militar; Dilma Rousseff na conquista de ser eleita a primeira presidenta do Brasil; e, 

também, com a lutadora incansável Maria da Penha, que militou pelas mulheres no 
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sentido de criar uma lei de proteção à mulher. Demos ênfase ao ENEM, ressaltando a 

importância da redação no exame e os temas que foram abordados no certame. Nas 

Análises e Discussões, extraímos as ideologias, as regularidades, as dispersões e as 

estratégias discursivas que remeteram ao papel da mulher na sociedade, ao feminismo 

e/ou patriarcalismo. Nas Considerações Finais, concluímos que a ideologia da cultura 

de valorização do sexo masculino fez-se regular no estudo, além da ausência de 

credibilidade na justiça/poder público ou descrédito na justiça/poder público ou 

reclamação da justiça/poder público. O controle do Estado sobre as mulheres é nítido na 

ausência e/ou lentidão da justiça. Trava-se, aí, um processo de luta e de batalha conforme as 

ideias foucaultiana de que toda relação de poder implica uma estratégia de luta, cuja 

vitória será sempre do Estado.  

Quanto aos discursos dispersos, presente nos textos, ressaltamos a rejeição à 

misoginia e a defesa de convivência democrática em sociedade. Além disso, encontramos 

propostas de soluções para resolver o problema da violência contra a mulher e 

denúncias ao turismo sexual e o envolvimento de menores de idade. 

Sabemos que, enquanto houver atitudes misóginas, de ódio e preconceito contra as 

mulheres, mesmo que inconscientes ou formadas no início da vida, as discussões sobre 

igualdade de gênero e resgate de valores do feminino serão em vão. É a misoginia que 

sustenta o machismo e a crença de que os homens são melhores e mais capazes do 

que as mulheres. O ENEM, como um meio para ascensão e avaliação de 

prosseguimentos dos estudos em universidades da sociedade brasileira, vem 

enfatizando as temáticas que sempre “contemplam” esse olhar para o Outro, 

procurando evidenciar problemas que estão acentuados no momento e, com isso, 

fazendo a sociedade refletir sobre tal questão.  

A partir da próxima seção, traremos as contribuições teóricas que abordam as 

formações discursivas, as regularidades, as dispersões e as ideologias que sustentarão 

as análises e as discussões. 
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2 APORTE TEÓRICO NORTEADOR 

 

A partir dessa seção, estarão explicitadas em nosso trabalho as teorias que 

constituem a base de nossa pesquisa. Optamos pelo recorte teórico da análise de 

discurso (AD). A AD a que nos referimos é a trabalhada na linha de Michel Foucault. 

Nas próximas subseções, apresentaremos as discussões essenciais para o 

desenvolvimento das análises. 

 

2.1 ANÁLISES DE DISCURSO: BREVES CONSIDERAÇÕES 

  

Para realizarmos um estudo sobre a AD, precisamos mencionar as condições de 

sua produção, ou seja, sua contextualização histórica. Xavier (2011) mensura que 

qualquer “ponto de partida de estudos da linguagem, a referência a Saussure quanto à 

sua concepção dicotômica entre língua e fala, é indispensável pelo que este estudioso 

genebrino causou à linguística”. (p. 13) 

Saussure foi um linguista com importantes contribuições das noções introdutórias 

da linguística que culminaram no desenvolvimento do pensamento linguístico, sendo 

seus estudos essenciais para a comunidade acadêmica do passado, do presente e 

para as próximas gerações, considerando que o estudioso transformou a linguística em 

ciência, com diversos ramos e áreas teóricas. 

Contudo, conforme Brandão (1998), a teoria de inspiração saussuriana concebia 

uma só linguística, a da langue (definida por Saussure como sistema de signos), porém 

“os estudos posteriores assumiram o nascimento de uma linguística da parole, de uma 

linguística discursiva encarregada da langue na comunicação viva”. (XAVIER 2011, 

p.13). Para essa autora: 

 

a abordagem do fenômeno da linguagem passou a ser centrado não 
apenas na língua, sistema ideologicamente neutro, mas num campo 
onde o linguístico e o extralinguístico se interligam, constituindo seus 
próprios sentidos. Assim, podemos dizer que há um elo discursivo entre 
os processos ideológicos e os eventos linguísticos. Os estudos dos 
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textos passaram, então, a ser objeto de pesquisa, tendo a língua como 
prática discursiva para uma compreensão do fenômeno da linguagem 
num terreno situado fora da dicotomia clássica saussuriana 
langue/parole. 
 

 Com essa definição, fora da dicotomia clássica saussuriana, a linguagem é 

“pensada” fora das escolas estruturalistas, gerativistas, encontrando, dessa forma, um 

viés mais aplicado ao uso, condicionado aos efeitos e sentidos do discurso e aos seus 

sujeitos/interlocutores, dadas às condições de produção e as ideologias. Surge, então, 

a análise de discurso de linha francesa, deslocando a linguagem da linguística “dura”, 

“seca” e “gramatilizada” para um campo outro, a do funcionamento ideológico. 

Na década de 1960, Michel Pêcheux (1969), fundador da AD, apoia-se em uma 

formação filosófica e desenvolve um mecanismo de oposição e principalmente de 

questionamento crítico da linguística estruturalista. Dessa forma, Pêcheux apresenta 

“uma discussão epistemológica das ciências, na qual o discurso tem uma relação 

estreitamente necessária com o processo sócio-histórico-ideológico” (XAVIER 2011). 

Orlandi (1999) menciona que a Análise do Discurso: 

 

é herdeira das três regiões do conhecimento – Psicanálise, Linguística, 

Marxismo – não o é de modo servil e trabalha uma noção – a de discurso – que 

não se reduz ao objeto da Linguística, nem se deixa absorver pela Teoria 

Marxista e tampouco corresponde ao que teoriza a Psicanálise. Interroga a 

Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, questiona o Materialismo 

perguntando pelo simbólico e se demarca da Psicanálise pelo modo como, 

considerando a historicidade, trabalha a ideologia como materialmente 

relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele. (p. 20) 

  

A AD não trabalha o estrutural da linguística e nem a trata como algo fechado e 

acabado; ao contrário, a AD faz refletir sobre o modo “como a linguagem está 

materializada na ideologia e como a ideologia se manifesta na língua” (ORLANDI, 1999 

p. 16). Os sentidos são produzidos por/para os sujeitos através da língua sendo no 

discurso o local onde constatamos a relação língua/ideologia. Esses sentidos se dão 

principalmente pelo texto que em AD é uma unidade. É o que diz Orlandi (1999) sobre a 

noção de texto: 
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[...] não é visto como na análise de conteúdo, em que se o atravessa para 
encontrar atrás dele um sentido, mas discursivamente, enquanto o texto 
constitui discurso, sua materialidade. Assim se procura ver o texto em sua 
discursividade: com em seu funcionamento o texto produz sentido. (p. 16) 
 

 Traçamos algumas noções fundadoras da Análise de Discurso em Pêcheux 

aprofundadas com os estudos de Orlandi.  

Como mencionamos no começo da seção, nosso trabalho indicará filiação 

teórica aos estudos de Michel Foucault, principalmente em suas considerações sobre 

formação discursiva, regularidade, dispersão e ideologia que começaremos a tratar a 

partir do próximo parágrafo. 

 

2.2 MÉTODO ARQUEOLÓGICO, FORMAÇÃO DISCURSIVA, REGULARIDADE E 

DISPERSÃO 

 

O presente trabalho está centrado, no que compete à metodologia adotada, na 

Análise do Discurso, mais especificamente no método arqueológico formulado por 

Michel Foucault. Dentre os muitos conceitos basilares da AD formulados por este 

filósofo, nos aprofundamos, principalmente, no conceito de formação discursiva. Para 

tanto, percorremos um itinerário teórico que busca compreender como se constituem as 

regras de formação e as condições que possibilitam irromper um dado discurso, um 

dado saber.  

Foucault, em suas três obras anteriores à Arqueologia - História da Loucura 

(1962), O Nascimento da Clínica (1963) e As Palavras e as Coisas (1966), desenvolve 

uma história em torno dos saberes e das práticas discursivas que, segundo Gregolin 

(2006, p. 67) "tomam o homem como objeto (ciências humanas), a partir da 

reconstrução do sistema geral de pensamento de certas épocas, cuja rede, em sua 

positividade, torna possível um jogo de opiniões simultâneas e aparentemente 

contraditórias".  

Em História da Loucura (1962), Foucault descreve os saberes que, na Idade 

Clássica, permitiram constituir o objeto loucura e, posteriormente, as bases 
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epistemológicas da Psiquiatria. Já em sua obra O Nascimento da clínica (1963), 

Foucault se propõe a escavar, enxergar os discursos de um determinado momento 

histórico que possibilitam o surgimento da Medicina. Foucault, em pesquisas 

apresentadas na referida obra, tem como objetivo, de acordo com Gregolin (2006, p. 

72): 

tratar do espaço, da linguagem e da morte, trata-se do olhar. [...] Trata-se de 
determinar as condições de possibilidade da experiência médica tal qual a 
época moderna a conheceu. Seu objetivo é salientar, no terreno da História, o 
momento em que se estabelece o discurso médico. 

 

Já em As Palavras e as Coisas (1966), obra de grande importância que compõe 

a fase arqueológica, Foucault descreve os saberes que organizaram as ciências 

humanas, sendo o homem o sujeito e o objeto dessas ciências, tais como a Economia, 

a Biologia, a Linguística. Para Gregolin (2006, p. 78) "a tese principal de As Palavras e 

as Coisas é que as ciências humanas (compreendidas como discursos) articulam-se 

sobre um conjunto de outros discursos que lhes deu possibilidade de nascerem".  

Finalmente, em Arqueologia do Saber (2008), Foucault debruça-se em 

conceituar o que é: Formação Discursiva, O Enunciado e o Arquivo e a Descrição 

Arqueológica, que é justamente o viés que embasará as análises e os conceitos deste 

trabalho como: formações discursivas, regularidades, dispersões e ideologias. 

O interesse dá-se no discurso real que Foucault denomina como materialidade: a 

definição dos principais objetos: o discurso, o enunciado e o saber. 

E, assim, começamos por revisitar as questões históricas e por que caminhos se 

estabeleceram e puderam se manter para tantos espíritos diferentes e sucessivos de 

imaginários de continuidade e acontecimentos, pois esses questionamentos são 

visíveis em Arqueologia do Saber que Foucault resume da seguinte forma:  

 

Em suma, a história do pensamento, dos conhecimentos, da filosofia, da 
literatura, parece multiplicar as rupturas e buscar todas as perturbações da 
continuidade, enquanto a história propriamente dita, a história pura e 
simplesmente, parece apagar, em benefício das estruturas fixas, a irrupção dos 
acontecimentos. (FOUCAULT, 2008, p. 6)  
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Segundo o autor, esses fatores têm várias implicações, entre os jogos de 

diferenças, análises de ideias e do saber. Entende-se que são fatores concomitantes, 

pois “o documento sempre era tratado como a linguagem de uma voz agora reduzida 

ao silêncio: seu rastro frágil, mas, por sorte decifrável” (p. 7). Essa crítica de Foucault 

defende que: 

 

O documento, pois, não é mais, para a história, essa matéria inerte através da 
qual ela tenta reconstituir o que os homens fizeram ou disseram, o que é 
passado, e o que é apenas rastro: ela procura definir, no próprio tecido 
documental, unidades, conjuntos, séries, relações. (2008, p. 7) 

   

Em outras palavras, o documento que registra a história que é em si mesma, e 

de direito, memória. Assim, ela é vista pela sociedade, com certa forma de status, uma 

elaboração documental de que não se separa. 

Nesta perspectiva, Foucault propõe deixar em suspenso certas categorias que 

sempre mantiveram a ideia de continuidade (tradição, influência, desenvolvimento, 

evolução, mentalidade, espirito). 

Segundo o autor, há em primeiro lugar, que “libertar-se de todo um jogo de 

noções que diversificam cada uma à sua maneira, o tema da continuidade”. (2008, p. 

23). O autor procura retirar do campo das ciências humanas certezas já estabelecidas. 

Assim resume Gregolin: 

 

Ele quer deixar falar só o discurso, ficar “no nível das coisas ditas”, ficar no 
lugar em que se manifesta a alteridade de cada fato discursivo. Ele quer afirmar 
que o objetivo do método arqueológico é “definir não os pensamentos, as 
representações, as imagens, os temas, as obsessões que se ocultam ou se 
manifestam nos discursos, mas os próprios discursos, enquanto práticas que 
obedecem a regras”. (2006, p. 86) 

   

Esse método tenta compreender a irrupção dos acontecimentos discursivos, 

investigando as condições (histórico-sociais) que possibilitam o seu aparecimento. Ao 

contrário da história das ideias, visa o sentido do discurso e seu volume de 

acontecimentos, ou seja, as palavras, os textos, por mais que se aproxime, nunca são 
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iguais aos que os decorrem, pois Foucault nos diz: 

 

É preciso renunciar a todos esses temas que tem por função garantir a infinita 
continuidade do discurso e sua secreta presença no jogo de uma ausência 
sempre reconduzida. É preciso estar pronto para acolher cada momento do 
discurso em sua irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que 
aparece e nessa dispersão temporal... Não é preciso remeter o discurso à 
longínqua presença da origem, é preciso tratá-lo no jogo de sua instância. 
(2008, p. 28). 

  

Foucault mensura que o acontecimento discursivo é um imenso campo de 

possibilidades, formado pelo conjunto de todos os enunciados efetivos, falados e 

escritos, em sua dispersão de acontecimentos e na instância própria de cada um, como 

conjunto finito efetivamente limitado, abarcando o enunciado e sua singularidade de 

acontecimentos, em sua irrupção histórica, já que ele “é sempre um acontecimento, que 

nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente” (FOUCAULT, 2008, p. 31). 

Neste jogo, Foucault atesta que essa relação de acontecimentos pressupõe a 

dialética entre singularidade e repetição. No entender de Gregolin (2006, p.88) “de um 

lado, ele é um gesto; de outro, liga-se a uma memória, tem uma materialidade; é único, 

mas está aberto à repetição e se liga ao passado e ao futuro”. Essas relações 

possibilitam novos cenários organizados ou em organização, tendo como característica 

a transitoriedade do ser humano e da história, memória e repetição em seus 

enunciados. 

Aqui se faz necessário conceituar o enunciado, entendido como unidade 

essencial do discurso para Foucault (2008, p. 98): 

[...] é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a 
partir da qual se pode decidir, em seguida, pela analise ou pela intuição, se eles 
justapõem, de que são signos, e que espécie de ato se encontra realizado por 
sua formulação (oral ou escrita). 

  

É um lugar que precisa delinear presentemente como tal, ou seja, em seu 

treinamento, em suas classes, nas normas que a controlam e na arena em que se 

concretiza.  

Pensando-o como uma função, Foucault descreve o enunciado a partir de 
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oposições com outras unidades – frases, proposições, atos de fala – para 
marcar diferenças e para acentuar que os estudos linguísticos (estruturais, 
evidentemente) sempre deixaram o enunciado como um resto, um elemento 
residual e, portanto pressuposto, mas não analisado. (GREGOLIN, 2006, p. 88) 
 

 Ou seja, um ato de fala em um enunciado é justamente a função enunciativa, 

produzido por um sujeito em lugar determinado por regras sócio- históricas que definem 

a possibilidade em que ele seja enunciado. 

Ocorre, então, a formação de diversos discursos que unificam os procedimentos 

de formação e transformação sociais oportunos à existência do homem, que passa pela 

história, que abarca a própria materialidade do enunciado. 

Logo, podemos entender que a dialética, caracterizando uma interdiscursividade 

pelo entrelaçamento de distintos discursos, originários de diferentes momentos na 

história e de distintos lugares sociais que Foucault (2008), define como formação 

discursiva. 

 

No caso em que puder descrever, entre um certo número de enunciados, 
semelhante sistemas de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 
de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 
regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 
transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 
discursiva. (FOUCAULT, 2008, p. 43). 

  

Como se pode apreender, o que o autor apresenta é que a formação discursiva 

organiza grupos de enunciados, ou seja, um conjunto de performances verbais que 

estão atreladas no nível de enunciados. Neste contexto, Gregolin (2006, p. 90) salienta 

que: “a conceituação tem caráter teórico-metodológico e institui o território da História 

com o campo das formações discursivas: nelas se encontram o discurso, o sujeito e o 

sentido”.  

Dessa forma, podemos verificar que uma dada materialidade linguística explicita 

que o discurso funda-se na dispersão de acontecimentos e discursos outros, 

historicamente assinalados que se decompõem e alteram-se, isto é, por vezes, 

contradizem, refutam-na, ou seja, deve observa-se na História e no social uma 

dispersão de discurso e fatos históricos, na incoerência e na negativa do que se pode 
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dizer apenas em determinada época ou lugar, encontra-se a unidade do discurso, 

produzindo novos discursos e certamente ideológicos, pela maneira de enxergar a 

relação entre a produção de sentidos, os sujeitos e a ideologia.  

Podemos analisar o discurso e os fatos históricos sociais através do método 

foucaultiana ao entender o arquivo e o método arqueológico, conforme Gregolin (2006, 

p. 91): 

 

Quando se conseguir enxergar, analiticamente, na dispersão de enunciados, 
regularidades de acontecimentos discursivos, estaremos, segundo Foucault, 
diante de sua positividade, que caracteriza sua unidade através do tempo e 
muito além das individuais, dos livros, e dos textos. Se a positividade não revela 
quem estava com a verdade, pode mostrar como os enunciados “falavam a 
mesma coisa”, colocando-se no “mesmo nível”, no “mesmo campo de batalha”. 
Toda a massa de textos que pertencem a uma mesma formação discursiva 
comunica-se pela forma de positividade de seus discursos, pois ela desenvolve 
um campo em que podem ser estabelecidas identidades formais, continuidades 
temáticas, translações de conceitos, jogos polêmicos. 

  

Assim, para Foucault, “a positividade desempenha o papel do que poderia 

chamar um a priori histórico”. Justapostas, as duas palavras provocam em efeito um 

pouco gritante: quero designar um a priori que não seria condição de validade para 

juízos, mas condição de realidade para enunciados. (2008, p. 144). Logo em seguida, 

ele ratifica que  

 

A razão para se usar esse termo um pouco impróprio é que esse a priori, deve 
dar conta dos enunciados em sua dispersão, em todas as falhas abertas por 
sua não-ocorrência, em sua superposição e substituição recíproca, em sua 
simultaneidade que não pode ser unificada e em sua sucessão que não é 
dedutível; em suma, tem que dar conta do fato de que o discurso não tem 
apenas um sentido ou uma verdade, mas uma história específica que não o 
reconduz às leis de um devir estranho. (FOUCAULT, 2008, p. 144) 

. 

 Gregolin (2006) chega ao conceito mais amplo da análise proposta por Foucault 

em Arqueologia do Saber: o arquivo. A partir dele, pensando em termos descendentes, 

podemos unir todos os conceitos – enunciados, formações discursivas; conjunto de 

enunciados (discurso); práticas discursivas; a priori histórico; positividade; arquivo:  



 

 

22 

 

 

 

 

O domínio dos enunciados assim articulados pôr a priori históricos, assim 
caracterizados por diferentes tipos de positividade e escandido por formações 
discursivas distintas (...) é um volume complexo em que se diferenciam regiões 
heterogêneas e em que se desenrolam, segundo as regras especificas, práticas 
que não se podem superpor. (...) as práticas discursivas são sistemas que 
instauram os enunciados como acontecimentos (...) São todos esses sistemas 
de enunciados que proponho chamar de arquivo. (...) trata-se do que faz com 
que tantas coisas ditas por tantos homens, há tantos milênios (...) tenham 
aparecido graças a todo um jogo de relações que caracterizam particularmente 
o nível discursivo (...). O arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito, o 
sistema que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos 
singulares., (...) é o sistema de seu funcionamento. (...) entre a tradição e o 
esquecimento, ele faz aparecerem e, ao mesmo tempo, se modificarem 
regularmente. (GREGOLIN Apud FOUCAULT, 2006, p. 91-92) 

  

O desenho foucaultiana em Arqueologia do Saber é que os discursos são uma 

dispersão de elementos. A análise do discurso descreve os discursos através de regras 

que regularizam sua dispersão. Regulado, o discurso é um conjunto de enunciados 

pertencentes a uma mesma família. Foucault (2008, p. 42) define regularidade como 

uma “ordem em seu aparecimento sucessivo, correlações em sua similaridade, 

posições assinaláveis em um espaço comum, funcionamento recíproco, transformações 

ligadas e hierarquizadas”. Lima (2009, p. 95) também posiciona essas informações, 

mensurando que 

 

Nos casos em que entre certo número de enunciados existir semelhante 
sistema de dispersão e ainda for detectada uma regularidade, segundo Michel 
Foucault, foi encontrada uma formação discursiva. O autor ainda chama as 
condições em que os elementos de uma formação discursiva estão submetidos 
de regras de formação. Assim sendo, Foucault discute a formação dos objetos, 
das modalidades enunciativas, dos conceitos e das estratégias. 

  

É possível observar que Michel Foucault “não se propõe a analisar os estados 

terminais do discurso, mas sim, os sistemas que tornam possíveis as formas 

sistemáticas últimas” (LIMA, 2009, p. 95). Esse mesmo autor assevera que 

 

Foucault está em busca das regularidades pré-terminais em relação às quais o 
estado final, longe de constituir o lugar do nascimento do sistema, se define, 
antes, por suas variantes. Ele se ocupa mais das formações que podem ser 



 

 

23 

 

 

 

chamadas de pré-discursivas, mas com a condição de que, essas formações 
pertencem ao discursivo. 

   

Foucault (2008, p.85) confirma esse pensamento ao assegurar que “não 

procuramos, pois, passar do texto ao pensamento, da conversa ao silêncio, do exterior 

ao interior, da dispersão espacial ao puro recolhimento do instante, da multiplicidade 

superficial à unidade profunda. Permanecemos na dimensão do discurso”. Com isso, 

Foucault “apresenta um procedimento metodológico que surge como uma alternativa 

para aqueles que se ocupam com análise do discurso que emerge de documentações 

da Antiguidade” (LIMA, 2009, p. 95). 

Em síntese, em seu método, Foucault preza por mecanismos que trabalham o 

discurso pelo desejo de poder que permeiam os estados do indivíduo. O cientista 

considera também que é preciso organizar arqueologicamente uma descrição de 

campos e enunciados que aparecem e circulam através de conceitos, sucessões, 

configurações e sequências de enunciados que validam ou dispersam um discurso. 

 

2.3 IDEOLOGIA 

 

O desenho da ideologia foucaultiana em Arqueologia do Saber são os discursos, 

uma dispersão de elementos. A Análise do Discurso descreve os discursos através de 

regras que regularizam sua dispersão. Regulado, o discurso é um conjunto de 

enunciados pertencentes a uma mesma família. O discurso, segundo Foucault, é 

atravessado pela dispersão do sujeito.  

Assim, podemos detectar que a ideologia para Foucault é centrada no discurso, 

através do sentido, no sujeito e suas epistemologias, pois é ele que observa por meio 

de descrições qualitativas, deduções, estimativas estatísticas e outros jeitos, adquirindo 

o status de saber, pois, segundo Siqueira (2016, p. 203-204): 

 

E o que é saber em Foucault? Como o próprio diz na Arqueologia, “ao invés de 
percorrer o eixo consciência-conhecimento-ciência (que não pode ser liberado 
do index da subjetividade), a arqueologia percorre o eixo prática discursiva-
saber-ciência”. O que isso significa? Basicamente que o que interessa na 
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arqueologia é um conhecimento como dominação, como prática discursiva e 
como pano de fundo para um discurso científico, não para uma verdade 
científica. 

  

Quando a ciência emerge em um dado saber, ou seja, quando ela se localiza 

dentro de um campo de saber e quando ganha um papel definido (que é variável em 

cada diferente formação discursiva), aparece a ideologia. 

A ideologia, portanto, deve ser analisada como prática discursiva, não como algo 

que pode ser utilizado ou que é consciente para os sujeitos. Para se analisar a 

ideologia, é necessário passar pela formação discursiva que possibilitou sua existência, 

além dos conceitos, objetos, formas de enunciação e escolhas teóricas que estão 

presentes na formação analisada.  

  Foucault ainda termina com um número de quatro proposições sobre a ideologia 

que resume sua discussão: 

 

1. A ideologia não exclui a cientificidade. Poucos discursos deram tanto lugar à 
ideologia quanto o discurso clínico ou o da economia política: não é uma razão 
suficiente para apontar erro, contradição, ausência de objetividade no conjunto 
de seus enunciados. 
2. As contradições, as lacunas, as falhas teóricas podem assinalar o 
funcionamento ideológico de uma ciência (ou de um discurso com pretensão 
científica); podem permitir determinar em que ponto do edifício esse 
funcionamento se dá. Mas a análise de tal funcionamento deve ser feita no nível 
da positividade e das relações entre as regras da formação e as estruturas da 
cientificidade. 
3. Corrigindo-se, retificando seus erros, condensando suas formalizações, um 
discurso não anula forçosamente sua relação com a ideologia. O papel da 
ideologia não diminui à medida que cresce o rigor e que se dissipa a falsidade. 
4. Estudar o funcionamento ideológico de uma ciência para fazê-lo aparecer e 
para modificá-lo não é revelar os pressupostos filosóficos que podem habitá-lo; 
não é retornar aos fundamentos que a tornaram possíveis e que a legitimam: é 
colocá-la novamente em questão como formação discursiva; é estudar não as 
contradições formais de suas proposições, mas o sistema de formação de seus 
objetos, tipos de enunciação, conceitos e escolhas teóricas. É retomá-la como 
prática entre outras práticas. (2008, p. 208). 
 

Portanto, devemos compreender que a ideologia, para Foucault, está na 

concepção de uma formação discursiva materializada e, portanto, deve ser analisado o 

seu funcionamento no discurso. Cada formação discursiva, sempre defende um ponto 
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de vista, até os que dizem não ter uma ideologia, já se podem considerar ideológicos, 

pois é a partir de um saber que o sujeito posiciona-se mediante o Outro. 

Ainda sobre a ideologia, Bakhtin (1999), contribui com nossos estudos, 

principalmente quando diz que tudo que é ideológico é um signo e possui um 

significado que remete a algo situado fora de si mesmo. Ora, se Bakhtin acredita que o 

domínio dos signos é a esfera ideológica e a palavra, a protagonista, entendemos que a 

palavra em discurso é um fenômeno ideológico por excelência. “As palavras são tecidas 

a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações 

sociais em todos os domínios” (BAKHTIN, 1999, p. 41). Assim, o signo ideológico e o 

signo linguístico são marcados socialmente, ligados às condições socioeconômicas do 

grupo social e possuem uma significação interindividual e um valor social. Isso interessa 

muito às nossas análises, já que entender como se apresentam as ideologias em 

textos/discursos do ENEM é o nosso principal objetivo.  

Bakhtin entende o signo como a arena para a luta de classes, já que, em todo 

signo ideológico, confrontam-se índices de valor contraditórios. Para o autor, a classe 

dominante procura tornar o signo monovalente, mas todo signo ideológico vivo tem 

duas faces. O que complica o problema de delimitação entre o psíquico e o ideológico é 

o conceito de “individual”. Não se pode considerar que o psiquismo seja individual e que 

somente a ideologia seja social: 

 

O indivíduo enquanto detentor dos conteúdos de sua consciência, enquanto 
autor dos seus pensamentos, enquanto personalidade responsável por seus 
pensamentos e seus desejos, apresenta-se como um fenômeno puramente 
sócio-ideológico. Esta é a razão porque o conteúdo do psiquismo ‘individual’ é, 
por natureza, tão social quanto a ideologia e, por sua vez, a própria etapa em 
que o indivíduo se conscientiza de sua individualidade e dos direitos que lhe 
pertencem é ideológica, histórica, e internamente condicionada por fatores 
sociológicos. Todo signo é social por natureza, tanto o exterior quanto o interior. 
(BAKHTIN, 1999, p. 58) 
 

A realização do signo social na enunciação é determinada pelas relações sociais. 

Portanto, baseadas na ideia bakhtiniana de que o estudo do signo linguístico permite 

observar de forma mais profunda a continuidade do processo dialético, concluímos 
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(com ele) que cada signo constituído possui seu tema, ou seja, uma funcionalidade 

vital. Sendo que o todo existe nas suas partes, mas uma parte só é compreensível no 

todo. Neste contexto, a palavra é neutra em relação a qualquer tipo de função 

ideológica específica, conforme dizia Bakhtin. Ela tem o poder de preencher qualquer 

espécie das funções das ideias; tanto na estética, na ciência, na moral, como na 

religião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

 

 

 

3 APORTE TEÓRICO DE APOIO 
 

Chegamos à Seção 3 que é constituída de teorias de apoio às teorias 

norteadoras expostas na seção anterior. Nessa etapa do trabalho, envidaremos 

esforços para tecer escritos científicos sobre o patriarcalismo e o feminismo, 

apresentando mulheres expoentes, cujas trajetórias agregam valores à história. 

Optamos por relatar o feminismo em Simone de Beauvoir; a conquista do voto em 

Patrícia Pagu, a liberdade de Leila Diniz; a luta contra a repressão militar de Zuzu 

Angel; a conquista de ser eleita a primeira presidenta do Brasil de Dilma Rousseff e 

Maria da Penha que, de agredida pelo marido, passou à inspiração de uma lei de 

proteção contra a violência em mulheres. Nossa intenção não é fazer militância ou 

panfletagem sobre quaisquer ideologias, mas, sim, um levantamento histórico-científico.  

 

3.1 O PATRIARCALISMO E O FEMINISMO  

 

A concepção do termo patriarcalismo, citado por Gaspareto Júnior (2013, p. 88), 

diz que o termo é oriundo de Patriarcado que, por sua vez, tem origem na palavra 

grega pater. Segundo o autor, “a primeira vez que o termo foi usado com conotação de 

preponderância do homem na organização social foi pelos hebreus com o propósito de 

qualificação do líder de uma sociedade judaica”, mas o grego helenístico também já 

fazia menção ao termo, pois as mulheres eram concebidas como objetos de satisfação 

masculina e, consequentemente, julgados como inferiores. Ou seja, o homem sempre 

carregou o espírito de liderança, primeiro sobre a mulher e depois com os filhos, o que 

é conceituado como família, submetidos à autoridade temida, indiscutível e venerada do 

patriarca. 

Assim, o patriarcalismo hoje é definido como uma estrutura sobre as quais se 

ajustam todas as sociedades contemporâneas. Nesse sentido, Tavares (2002, p. 46) 

também menciona que, para melhor compreendermos a dinâmica de modernização e 

aparente laicização da família, faz-se necessário atentarmos para o aparecimento de 

https://www.infoescola.com/sociologia/patriarcado/
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novos ideais que conduzem ao igualitarismo que, por sua vez, desarticulam o modelo 

hierárquico. O homem, do sexo masculino, está condenado a significar na sociedade 

como o líder familiar e a mulher como submissa; é nesse sentido que nosso trabalho se 

configura como agente de oposição a esse pensamento. Não há necessidade exclusiva 

de o homem ou de a mulher serem ativos ou passivos em suas funções na sociedade; 

o que cabe é a consciência de que há mulheres que também podem conduzir 

economicamente uma família e quando a sociedade atingir esse grau de compreensão, 

a militância feminista terá atingindo um grande êxito. 

 Nesse sentido, faz-se necessário enfatizar que a compreensão do feminismo 

sobre o patriarcado se aproxima das ideias de pensadoras/es com Castells, que 

registra:  

 

As relações de desigualdades de gênero se sustentam nas estruturas do 
patriarcalismo que caracteriza-se “pela autoridade, imposta institucionalmente, 
do homem sobre a mulher, que permeia todas as organizações da sociedade, 
da produção do consumo, à política, à legislação e à cultura. Além desses 
lugares, o patriarcado expressa-se também no campo do discurso, da 
linguagem, da subjetividade e símbolos. Essas manifestações permeiam as 
relações sociais dentro e fora do espaço doméstico/privado” (CASTELLS, 1999, 
p. 169) 
 

Dessa forma, o patriarcado fortalece-se na estrutura da sociedade e consolida o 

reforço institucional. Nesse contexto, relacionamentos interpessoais e personalidade, 

são marcados pela dominação e violência. A dominação de a mulher ser silenciada em 

suas próprias vontades, gerando não só violência física, mas também psicológica, pois, 

segundo Gaspareto Junior (2013, p. 95): 

 

E a família patriarcal era o mundo do homem por excelência. Crianças e 
mulheres não passavam de seres insignificantes e amedrontados, cuja maior 
aspiração eram as boas graças do patriarca. A situação de mando masculino 
era de tal natureza que os varões não reconheciam sequer a autoridade 
religiosa dos padres. Assistiam à missa, sem a menor manifestação daquela 
humildade cristã do crente (própria, aliás, das mulheres), assumindo sempre 
ares de proprietário da capela, protetor da religião, bom contribuinte da Igreja. 

  

Os que de fato ficam, em suas raízes, estão na estrutura familiar e na 
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reprodução sócio biológica da espécie, não deve ser esquecido, fazendo-se importante 

do ponto de vista analítico e político, estendendo-se a situações em que os homens não 

só dominam os familiares, mas também empregados e organização social. Tavares 

(2003, p. 3) destaca que  

 

as relações de gênero são construídas historicamente através de uma 
hierarquia/antagonismo de gênero, caracterizadas pela dominação masculina e 
subalternidade das mulheres, ou seja, por uma assimetria no que se refere a 
posições e espaços ocupados por homens e mulheres, tanto na esfera pública 
quanto privada.  
  

Esse modelo de família patriarcal está ficando obsoleto, mas ainda encontramos 

disfarçado no subconsciente das sociedades, mesmo pregando a igualdade entre os 

homens e mulheres, pois esse comportamento é predominante e aparece em ocasiões 

sutis esse efeito patriarcado de imagem do homem dominante, pois se trata de um 

período em que o sexo feminino vem impondo-se, pois:  

 

Foi a Revolução Francesa que colocou em questionamento tal forma de 
organização da sociedade. O movimento francês defendia os ideais de 
liberdade, igualdade e fraternidade, abrindo novas portas para os indivíduos se 
posicionarem no mundo. O movimento revolucionário acabou com a concepção 
massificadora que identificava as pessoas, permitindo o respeito à 
singularidade de cada um na rede social. Por tais motivos, a Revolução 
Francesa inaugurou uma nova fase na história da humanidade ocidental, 
marcando o início da chamada História Contemporânea. (MOORE JR., 2010, p. 
51.) 

 

É a partir do final do século XVIII que a mulher torna-se evidente ao público 

masculino, pois a revolução pautada em seus lemas de igualdade, fraternidade e 

liberdade, inaugurou essa nova fase de modernização e também de uma democracia 

capitalista. Esse momento de transição repercutiu no Ocidente e influenciou outros 

povos, incluindo o Brasil. Nos estudos de Barreto (2012), encontramos o seguinte:  

 

Podemos afirmar que o feminismo surgiu no fim do século XVIII, com as 
revoluções democráticas. Curiosamente, o ponto de partida desse movimento 
foi à contestação da exclusão das mulheres na proclamação dos direitos 
universais na Revolução Francesa, em 1789. Assim, pode-se dizer que o 



 

 

30 

 

 

 

feminismo emergiu como centro de uma contundente critica as origens da 
democracia e liberal na busca de direitos políticos e civis. (p. 66) 

  

Foi a partir dessas reivindicações, por direitos ao voto e ao trabalho, que as 

mulheres exigiam uma luta pela igualdade, no princípio do feminismo, que diz respeito 

principalmente à igualdade de posição social em meio a classes abastardas. Mas, 

essas reivindicações só ganharam força no século XX, quando, Simone de Beauvoir 

contestou, em O segundo sexo, sua obra mais importante e que marcou época, o 

determinismo biológico e a função da maternidade. Nesse livro, de acordo com 

Scanove (2008), afirma que: 

 

a filosofa apropria-se da ideia hegeliana de que “ser” é “tornar-se” e é 
justamente essa apropriação que se transforma num lema do feminismo: 
“não se nasce mulher, torna-se”. Assim, Beauvoir provocou uma 
importante passagem no feminismo por meio das reflexões que fez: de 
um movimento de reivindicação da igualdade para um movimento de 
politização de questões privadas e valorização da “mulher-sujeito”. (p. 
45) 

  

Nesse sentido, outros estudiosos como Lipovetsky (2000, p. 236), escreveram 

sobre a terceira mulher-permanência e revolução feminina que nos chama atenção: A 

primeira mulher era diabolizada e desprezada; a segunda, adulada, idealizada, 

instalada num trono. E ainda acrescenta que: em todos os casos, as mulheres eram 

subordinadas ao homem, pensada por ele, definida em relação a ele: não era nada 

além do que o homem queria que fosse. 

É a partir de então que Lipovetsky (2000) considera na desvitalização desta 

imagem de mulher do lar constatado de seus estudos o não reconhecimento de seu 

trabalho e estudos femininos, do direito de votar e ser votada, de divorciar, liberdade 

sexual e o controle da procriação. Afirma ainda que a manifestação do acesso das 

mulheres à inteira disposição de si em todas as esferas da existência, dispositivos que 

constroem o modelo da “terceira mulher”. Agora, a mulher pode e deve questionar sua 

existência enquanto sujeito mulher. Assim, Lipovetsky (2000, p. 237), questiona: 
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Essa época termina sob nossos olhos: com a pós-mulher no lar, o destino do 
feminino entrou pela primeira vez em uma era de imprevisibilidade ou de 
abertura estrutural. O que estudar? Tendo em vista qual profissão? Que plano 
de carreira adotar? Casar ou viver em concumbinato?  Divorciar-se ou não? 
Que número de filhos e em que momento? Tê-los no quadro da instituição 
matrimonial ou fora do casamento? Trabalhar em tempo parcial ou integral? 
Como conciliar vida profissional e vida maternal? Tudo na existência feminina, 
tornou-se escolhas, objeto de interrogação e de arbitragem; nenhuma atividade 
mais está em princípio, fechada às mulheres, nada mais fixa imperativamente 
seu lugar na ordem social: ei-las, da mesma maneira que os homens, entregues 
ao imperativo moderno de definir inteiramente sua própria vida.  

  

Essa abertura de escolhas deu à mulher o reconhecimento como sujeito de si 

mesma e participante do tecido de sua sociedade com direito de ir e vir. É percebido 

que ainda temos muito a avançar, mas já podemos visualizar um progresso no sentido 

de emancipação das mulheres, como afirma Lipovetsky (2000, p. 237): “Se é verdade 

que as mulheres não têm rédeas do poder político e econômico, não há dúvidas de que 

ganharam o poder de governar a si próprias sem caminho social pré-ordenado mais fixa 

imperativamente seu lugar na ordem social”. 

Em convergência com as ideias de Lipovetsky, Barreto (2012) diz que 

encontramos na história da humanidade, que nem sempre a mulher foi valorizada em 

todas as fases de sua vida, em algumas culturas, era valorizada pela sua condição de 

procriar, garantindo descendentes para serem continuadores do modelo vigente na 

época. Atualmente, ainda não podemos afirmar que existe um direcionamento 

predeterminado no que concerne às conquistas ao longo da história, sabemos que o 

patriarcalismo dá sinais no mundo inteiro de que ainda perdura, a despeito das crises, 

contudo, valores considerados universais e eternos, começam a perder legitimidade e o 

estado encontra-se envolto em uma crise estrutural, fruto da gritante contradição entre 

a globalização do futuro e o referencial do passado. 

Percebemos que a luta das mulheres vem deste os tempos remotos da 

humanidade, mesmo entendida como necessária, sempre ficando em segundo plano e 

o termo de igualdade e respeito até o momento tem pouco entendimento, pois 

vivenciamos uma luta de agressão e desrespeito com a maioria das mulheres devido ao 
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poder que algumas adquiriram e até a sua própria emancipação que Lipovetsky (2000, 

p. 237) classifica da seguinte forma:  

 

Aos antigos poderes mágicos, misteriosos, maléficos atribuídos às mulheres 
sucedeu o poder de se auto-inventar, de projetar e construir um futuro 
indeterminado. Tanto a primeira como a segunda mulher estava subordinadas 
ao homem; a terceira mulher é sujeita de si mesma. (grifos nossos) 

  

Visualizaremos alguns exemplos, na próxima seção, de mulheres com suas 

respectivas lutas em busca desse reconhecimento e de sua representatividade no 

tecido social da sociedade Brasileira.   

 

 

3.2 A MULHER E A SUA POSIÇÃO NA SOCIEDADE 

  

Começar tecendo algumas considerações sobre a posição da mulher na 

sociedade é uma tarefa difícil, principalmente pelo motivo de que não é nosso objetivo 

causar um efeito de militância ao nosso leitor. Como mulher negra, independente, 

divorciada, que terminou os estudos depois de ter sido mãe e de ter deixado a 

instituição do casamento patriarcal, a explicita a seguir, não é tão fácil, mas não deixará 

de ser desafiadora.  

Magalhães (1980, p. 123) lança uma inquietude na questão sobre o que é ser 

mulher e qual o papel dela na sociedade. 

 

Qual, então, o verdadeiro papel da mulher na sociedade atual? Evidentemente, 
esses papéis são vários: ora é ela dona de casa, esposa, mãe de família, ora 
enfrenta a chamada dupla jornada de trabalho, é a profissional, trabalhando no 
lar e fora dele, ora é a mulher que luta para ter uma participação efetiva na 
sociedade da qual é membro. Enfim, a mulher tem que desempenhar vários 
papéis e o importante é que ela não se veja, em todo esse cenário, somente 
como mulher, mas, antes de tudo, como ser humano e, dessa forma, procure 
fazer sempre alguma coisa que a complete, que a realize. 

 

A mulher, ainda na contemporaneidade, tem enfrentado diversas lutas no que se 



 

 

33 

 

 

 

refere à igualdade de condições em todos os aspectos. Ao encontro desse 

pensamento, Magalhães (1980, p. 123) menciona que “o fulcro de todo o debate que se 

trava em torno da mulher é a luta que diariamente ela enfrenta para alcançar sua justa 

posição de igualdade em relação ao homem”, e vai além, porque  

 

como é óbvio, trata-se de igualdade social, política e econômica, respeitando-se 
as características e as tendências naturais de cada sexo, reivindicando-se, 
apenas, oportunidades sociais iguais para todos, sem discriminações de 
espécie alguma, e é neste ponto que a luta feminina ganha sua grandeza. 

 

Sobre esse princípio da igualdade, a legislação se manifesta definindo que todos 

são iguais perante a lei, o chamado princípio da igualdade que busca assegurar no 

artigo 153, § 1.° da Constituição Federal, Emenda n. 1, de 1969, que todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções 

políticas. Na prática isso tem ocorrido? É preciso que esse direito não seja mais ferido e 

que, em todos os âmbitos da sociedade, homens e mulheres estejam em reais 

condições de igualdade, principalmente para ocupar cargos altos em empresas e 

órgãos públicos e na igualdade salarial. 

De acordo com Magalhães (1980, p.124), “essa regra de Direito se baseia em 

um princípio de Direito Natural e, portanto de Justiça, de que todos nasceram iguais e 

por isso devemos ser tratados igualmente”. A pesquisadora aponta que essa questão 

está ligada à discursividade da democracia, pois 

 

A igualdade, desde a Antiguidade, está indissoluvelmente associada à 
democracia, é expressão direta de um regime democrático (Cf. MANOE L 
GONÇALVE S FERREIRA FILHO, Curso de Direito Constitucional, 4.a Ed., 
Saraiva, 1973, p. 267, SP). No Brasil o princípio constitucional de igualdade 
existe desde a Carta de 1824 e está em todas as Constituições Republicanas 
— na de 1891, na de 1934, na Carta de 1937, embora contendo regra mais 
lacônica, na Constituição de 1967 e na Emenda n.° 1, de 1969. Todavia, apesar 
de ser norma constitucional, baseada na ideia de justiça e hierarquicamente 
superior a todas as demais, tem sido, com relação à mulher, frequentemente 
descumprida, não só por leis ordinárias e atos administrativos, mas 
principalmente na vida cotidiana, desde o próprio lar até o trabalho e a 
participação na vida pública. 
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Na prática, se fizermos uma análise, saberemos que essa igualdade de direito 

não se aplica, principalmente no mercado de trabalho. Segundo pesquisa da agência 

de consultoria “Catho” que foi divulgada no site G1, “as mulheres ganham menos do que 

os homens em todos os cargos. É o que aponta pesquisa salarial que avalia 8 funções, de 

estagiários a gerentes” (PESQUISA CATHO, 2017). Ainda em conformidade com esse estudo 

 

A maior diferença é no cargo de consultor, no qual os homens ganham 62,5% a mais do 
que as mulheres. Para cargos operacionais, a diferença entre os salários chega a 58%, 
e para especialista graduado é de 51,4%. Completam o ranking: especialista técnico 
(47,3%), coordenação, gerência e diretoria (46,7%), supervisor e encarregado (28,1%), 
analista (20,4%), trainee e estagiário (16,4%) e assistente e auxiliar (9%).   
 

Podemos observar os dados da pesquisa, fazendo a comparação da média 

salarial entre homens e mulheres, conforme a figura a seguir: 

 

Figura 02 – Gráfico da média salarial de homens e mulheres 

 

Fonte: <https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-do-que-
os-homens-em-todos-os-cargos-diz-pesquisa.ghtml>  
 

É importante salientar que em todos os cargos pesquisados, as mulheres estão 

em condições de inferioridade em relação ao homem, mas devemos também nos 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-do-que-os-homens-em-todos-os-cargos-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-do-que-os-homens-em-todos-os-cargos-diz-pesquisa.ghtml
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atentar para o que frisa Magalhães (1980, p.124) ao mencionar que “os dados mais 

assustadores são aqueles que as estatísticas não mostram, são os que se referem à 

segregação ocupacional”. A autora assevera que este é um dos pontos mais chocantes 

da discriminação entre homens e mulheres, “pois a mulher quando sai para exercer 

uma atividade remunerada encontra menos oportunidades no mercado de trabalho” e 

que, quando acham, esses trabalhos encontrados são “menos gratificantes e 

realizadores, salários mais baixos para exercer exatamente a mesma atividade 

masculina, menos prestígio e condições de trabalho piores que as dos homens” 

(MAGALHÃES, 1980, p.124). 

Apesar de toda essa disparidade ocupacional e salarial no mercado de trabalho, 

as mulheres ocupam importantes cargos em inúmeras corporações. Poderíamos 

elencar várias, mas esse levantamento não é nosso objetivo de estudo.  

Silva (2005) relata que “desde a colonização do Brasil, o papel da mulher 

brasileira perpassa funções às vezes exóticas, ora degradantes e até desumanas”. (p. 

8) Seus estudos apontam que as mulheres foram admiradas, temidas como 

representantes de Satã e foram reduzidas “a objetos de domínio e submissão por 

receberem um conceito de não função, tendo sua real influência na evolução do ser 

humano, marginalizada e até aniquilada”. (p. 8) Talvez, ainda hoje, o inconsciente das 

mulheres brasileiras esteja atrelado às ideias passadas por gerações. O 

desregramento, pecado e danação originados da fragilidade moral do sexo feminino 

tiveram enorme utilidade ao poder social masculino e ao bem estar feminino.  

No texto de Emanuel Araújo, citado por Del Priore, (2001), no Brasil colonial, 

abafar a sexualidade feminina seria o objetivo de Leis do Estado, da Igreja e o desejo 

dos pais, visto que, “ao arrebentar as amarras, a sexualidade feminina ameaçava o 

equilíbrio doméstico, a segurança social e a própria ordem das instituições civis e 

eclesiásticas”. (DEL PRIORE, 2001, p. 46).  

Mas, e então, qual é a posição social da mulher na sociedade? Consideramos 

importante frisar que não é somente na cozinha, ou somente no trabalho, ou, ainda, 

realizando atividades políticas ou militando por movimentos ativistas. Também não é o 
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lugar da mulher a posição exclusiva de dona de casa, ou apenas de pesquisadora. Na 

contemporaneidade, a mulher está para as múltiplas faces que a sociedade exige. 

Pronta para as diversas atividades – profissional, social, doméstica, científica – e 

demais que forem possíveis, no sentido único de que esse papel seja realizado por uma 

autonomia, ou seja, agora a mulher pode e deve questionar sua existência enquanto 

sujeito mulher. 

Por essa ótica múltipla, traremos as contribuições de seis mulheres que atuaram 

em diversas frentes e que se tornaram símbolo de ativismo, liberdade, representantes 

de lutas sociais, políticas e culturais, elencadas na figura a seguir: 

 

Figura 03 – Organograma de mulheres expoentes na sociedade 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora da dissertação  
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3.2.1 O Feminismo em Simone de Beauvoir 

 

O corpo “é uma situação, é nossa tomada de posse 

do mundo e um esboço de nossos projetos” 

(Beauvoir, 1980, v. 1, p. 54).1
 

 

Simone de Beauvoir é considerada o maior expoente do movimento nas relações 

de lutas feministas. Escritora e filósofa francesa, Simone morreu em 1986, aos 78 anos. 

Simone de Beauvoir foi uma escritora, filósofa existencialista, memorialista e feminista 

francesa. A filósofa “manteve um longo e polêmico relacionamento amoroso com o 

filósofo Paul Sartre. Foi considerada uma das maiores representantes do pensamento 

existencialista francês”.2 A feminista nasceu em Paris, e cresceu rodeada pelas leituras 

incessantes de seu pai, conforme o portal E-biografia (2017), 

 

Simone Lucie Ernestinede Marie Bertrand de Beauvoir (1908-1986) nasceu em 
Paris, França, no dia 9 de janeiro de 1908. Filha de um advogado e leitor 
compulsivo, desde a adolescência já pensava em ser escritora. Entre 1913 e 
1925, estudou no Institute Adeline Désir, uma escola católica para meninas. Em 
1925 ingressou no curso de matemática do Instituto Católico de Paris e no 
curso de literatura e línguas no Institute Saint-Marie. 

   

Em seguida, Simone de Beauvoir estudou Filosofia na Universidade de 

Sorbonne,  

 

onde entrou em contato com outros jovens intelectuais como René Maheu e 
Jean-Paul Sartre, com quem manteve um longo e polêmico relacionamento. Em 
1929 concluiu o curso de Filosofia. Em 1931, com 23 anos, foi nomeada 
professora de Filosofia na Universidade de Marseille, onde permaneceu até 
1932. Em seguida foi transferida para Ruen. Em 1936, retornou à Paris como 
professora de Filosofia do Lycée Molière

3
. 

 

Quando publicou “O Segundo Sexo”, em 1949, tratou das questões ligadas à 

                                                           
1
 1980 [1949]. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2 v 

2
 Portal E-biografia, 2017. 

3
 Portal E-Biografia, 2017. 
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opressão e à independência feminina diante de seu papel na sociedade.  

O título das obras escritas por Simone de Beauvoir traz um forte discurso de 

tendência feminista, evidência de seu pioneirismo no movimento feminista. Bonnici 

(2007) disse que o movimento feminista teve sua primeira onda no século XIX e que 

Simone de Beauvoir deixou sua grande contribuição na obra O segundo sexo, sendo 

uma das maiores representantes desse movimento, além de ser considerada uma 

figura de transgressão social. 

Santos (2010, p. 106) menciona que “parece se configurar aí essa circularidade 

dialética de recepção e interferências, surgindo a complexa envergadura política do 

feminino na cultura” e completa afirmando que 

 

A filósofa Simone de Beauvoir pensa sobre si mesma enquanto mulher em 
situação histórica, escrevendo sobre outras mulheres igualmente em situação. 
Contudo, como menciona Isabel Capeloa Gil, Beauvoir não deveria ser reduzida 
a uma “pensadora de uma existência feminina em situação”. 

 

Ao pensar para além da dualidade dos sexos, Simone dirige suas interpelações à 

história, posicionando-se em apoios e protestos, cuja principal ideia era mudar a 

sociedade. 

No quadro a seguir, as obras de Simone de Beauvoir: 

 

Figura 04 – Quadro das obras de Simone de Beauvoir  

Obra   Ano 

A convidada 1943 

O sangue dos outros 1945 

Todos os homens são mortais 1946 

A ética da ambiguidade 1947 

O segundo sexo 1949 

Os mandarins 1954 

Memórias de uma moça bem comportada 1958 
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A força da idade 1960 

A força das coisas 1963 

Uma morte muito suave 1964 

A mulher destruída 1967 

A velhice 1970 

Quando o espiritual domina 1979 

Tudo dito e feito 1972 

Cerimônia do Adeus 1981 

Fonte: Organizada pela autora 

  

A própria autora, em sua biografia, descreve que a obra O segundo sexo foi 

casual, querendo falar dela mesma. Vejamos:  

 

[...] foi concebido; quase fortuitamente, querendo falar de mim, percebi que 
precisava descrever a condição das mulheres […] Tentei pôr em ordem no 
quadro, à primeira vista incoerente, que se ofereceu a mim: em todo caso, o 
homem se colocava como o Sujeito e considerava a mulher como um objeto, o 
Outro. […] Um dos mal-entendidos que meu livro suscitou foi que se pensou 
que nele eu negava qualquer diferença entre homens e mulheres: ao contrário, 
ao escrevê-lo medi o que os separa; o que sustentei foi que essas 
dessemelhanças são de ordem cultural e não natural. Contei sistematicamente 
como elas se criam, da infância à velhice, examinei as possibilidades que este 
mundo oferece às mulheres, as que lhes são recusadas, seus limites, suas 
oportunidades e faltas de oportunidade, suas evasões, suas realizações. 

   

Na passagem acima de sua biografia, escrita em 1963, Beauvoir (1980, p. 210-

11) sintetiza os dois problemas centrais de O segundo sexo. Para Cyfer (2015, p. 60) 

“um deles já está sugerido no próprio título: a mulher é o não sujeito, é o Outro, o 

segundo. O outro problema diz respeito à forma como justifica esse argumento”. Para 

essa estudiosa, o “ser o Outro não é uma condição determinada pela natureza. É a 

cultura que define a experiência da mulher desse modo. Essas ideias, porém, nem 

sempre foram interpretadas dessa forma”.  

As contribuições de Cyfer (2015, p. 60), aprofundam os pensamentos de Simone, 

mensurando que isso ocorre “em parte porque a recepção de O segundo sexo entre 
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seus contemporâneos foi marcada por hostilidades pessoais”. Acusaram-na de ser 

“neurótica, frustrada, uma deserdada, uma mulher-macho, uma invejosa, amargurada, 

repleta de complexos de inferioridade com relação aos homens, com relação às 

mulheres, roída pelo ressentimento” (BEAUVOIR, 2009, p. 214).  

Ao dizer que “Não se nasce mulher, torna-se mulher”, provocou reações 

agressivas “que poderiam ser explicadas com sua própria tese sobre a condição 

feminina, pois as críticas ao livro desqualificaram a autora como agente e intelectual”. 

(MOI, 1990, p. 23). 

Com sua coragem e seus modelos pouco convencionais de vida, Simone nos 

legou novas possibilidades de reconstruir a sociedade nas bordas da escrita, e, 

,”sobretudo, nas margens da autoridade patriarcal, que se dissimula em vozes distintas 

e ressoa ainda na contingência do vivido” (SANTOS, 2010, p. 106). A frase célebre, 

“Não se nasce mulher, torna-se mulher”, para Santos (2010), é uma assertiva que 

“possivelmente seja a maior de todas as provocações que o feminino na história pode 

trazer à revolução do pensamento social e político do último século”, porque “Beauvoir 

ungiu a cultura da possibilidade de compreender-se a si mesma, em face do tema tão 

sutil e evidente, tão original e constante nos embates da história” (SANTOS 2010, p. 

107). 

Essa frase de Simone de Beauvoir ganhou notoriedade no Brasil no ano de 

2015, quando foi abordada em uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, 

conforme mostraremos a seguir, editada em seu blog por Daniele Coelho:  
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Figura 05 – Questão do ENEM/2015 

 
Fonte: http://mundoandrogino.wixsite.com/macg/single-post/2016/06/18/%E2%80%9CNingu%C3%A9m-
nasce-mulher-tornase-mulher%E2%80%9D-pol%C3%AAmica-desde-1949 

  

Inúmeros foram os comentários dessa repercussão sobre a inserção da questão 

no exame e muitos compreenderam como plano político de doutrinação ideológica. 

Porém, não é nosso objetivo  entrar no mérito da questão, nesse momento. 

O que notamos, de certo, é que Beauvoir esteve à frente de seu tempo, na 

produção incessante de obras que deslocam a mulher para outro lugar, o do centro de 

debates. Em diversas instituições de ensino, a autora é ainda silenciada e muitos 

brasileiros obtiveram acesso à autora devido às notícias de TV sobre o enunciado da 

questão do ENEM. A autora por muito tempo levará manifestações para todos os lados 
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ideológicos, gerando debates sobre a causa feminista e apresentará a face de seus 

escritos para julgamentos e interpretações – diálogos dos novos tempos – que ajudarão 

na formação das atuais e novas gerações. 

 

3.2.2 Patrícia Pagu: do feminismo solitário à conquista do voto 
 

 

"-O voto para as mulheres está conseguido! É um 

triunfo! /-E as proletárias? /- Elas são analfabetas. 

Excluídas por natureza"4 

(Patrícia Galvão ou Patrícia Pagu) 

 

 

 

Patrícia Rehder Galvão, ou Patrícia Pagu, como era conhecida, nasceu em São 

João da Boa Vista, em São Paulo, no dia 9 de junho de 1910. A feminista “foi uma 

escritora, jornalista, produtora cultural e militante política brasileira. Foi a primeira 

mulher brasileira a ser presa política no século XX”. (PORTAL E-BIOGRAFIA, 2017). 

Pagu era avessa ao que a sociedade “esperava” de uma senhorita, porque apesar de 

ser “filha de uma tradicional família paulista se comportava fora dos padrões da época, 

fumava na rua, falava palavrões e usava roupas pouco convencionais”. (PORTAL E-

BIOGRAFIA, 2017). De acordo com os dados desse portal biográfico, Pagu, desde 

muito cedo, atuou ativamente na sociedade em que viveu 

com 15 anos, Pagu já colaborava com o Brás Jornal, com o pseudônimo de 
Patsy. Em 1928, com dezoito anos completou o curso de professora na Escola 
Normal de São Paulo. Nesse mesmo ano, conhece o casal Oswald de Andrade 
e Tarsila do Amaral, que haviam fundado o Movimento Antropófago e se integra 
a esse Movimento. Em 1930, causa um escândalo na sociedade conservadora 
da época, quando Oswald de Andrade se separou de Tarsila e passa a viver 
com Pagu, grávida de seu primeiro filho. No mesmo ano nasce Rudá de 
Andrade. Três meses após o parto, Pagu viajou pra Buenos Aires, para um 
festival de poesia, lá conheceu Luís Carlos Prestes e voltou entusiasmada com 
as ideias marxistas. Na volta filia-se ao Partido Comunista Brasileiro, junto com 
Oswald

5
. 

                                                           
4
 GALVÃO, P. Parque Industrial. Rio de janeiro: José Olympio, 2006. 

5
 PORTAL E-BIOGRAFIA, 2017 
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Para Higa (2008, p. 1) “quando analisados os materiais escritos que dão 

contorno ao legado intelectual de Patrícia Galvão (1910-1962), dois momentos 

específicos podem ser encontrados”, sendo eles:  

 

finais da década de 1920, quando a autora tinha fortes conexões com o 
movimento antropofágico e confiança extremada na direção do partido 
comunista; e o pós-1940, momento de sua maturidade intelectual, em que se 
intensifica a atividade jornalística e a crítica ao stalinismo. 

   

Em 1933, Pagu publica “Parque Industrial”, sob o pseudônimo de Mara Lobo. 

Segundo o portal E-biografia, “a obra é uma narrativa urbana sobre a vida das operárias 

da cidade de São Paulo. Nesse mesmo ano, inicia uma viagem pelo mundo, como 

correspondente de vários jornais, deixando Oswald e o filho”. No quadro a seguir, 

mensuramos uma cronologia das ações de Pagu. 

 

Figura 06 - Quadro das ações de Pagu 

Ano Ação 

1933 Visita os Estados Unidos, o Japão e a China e a União 
Soviética. 

1935 Filia-se ao partido comunista na França, sendo presa em Paris 
como comunista estrangeira. Com identidade falsa, volta ao 
Brasil. Separa-se do marido e, ao retornar às suas atividades 
jornalísticas, é novamente presa e torturada pelas forças da 
ditadura, passando cinco anos na cadeia. 

1940  Ao sair da prisão, Pagu tenta o suicídio, rompe com o Partido 
Comunista e passa a defender o socialismo e ingressa na 
redação do jornal “A Vanguarda Socialista”. 

1945 Casa-se com o jornalista Geraldo Ferraz, e dessa união, nasce 
seu segundo filho Geraldo Galvão Ferraz 

1946 Passa a colaborar com diversos jornais, entre eles, A Manhã, O 
Jornal, A Noite e o Diário de São Paulo. Com o pseudônimo de 
“King Shelter”, escreveu contos de suspense para a revista 
“Detetive”, dirigida por Nelson Rodrigues. 
O casal se muda para a cidade de Santos, onde Geraldo é 
redator do jornal, A Tribuna de Santos. 

1950 Pagu tenta, sem sucesso, uma vaga para deputada estadual.  
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1952 Passa a frequentar a Escola de Arte Dramática de São Paulo. 
Dedica-se especialmente no incentivo a grupos amadores de 
teatro e leva seus espetáculos para Santos. Liderou a 
campanha para a construção do Teatro Municipal, além de 
fundar a Associação dos Jornalistas Profissionais. Criou 
também a União do Teatro Amador de Santos. 

1960 Pagu voltou a Paris, para o tratamento de um câncer. Sem 
êxito, tenta novamente o suicídio. Muito doente, publica no 
jornal “A Tribuna”, o poema “Nothing”. 

1962 Pagu faleceu em Santos, São Paulo. 

Fonte: Portal E-biografia 

 

 Com essa trajetória, concordamos com o que diz Higa (2008), ao mencionar que 

Patrícia Pagu “mostrou apresentar diferenciada contribuição para a formação do 

pensamento feminista brasileiro da primeira metade do século XX”. Para essa mesma 

autora, Patrícia atuou solitariamente nas ações feministas no Brasil e que 

 

tal diferenciação, responsável pelo adjetivo "solitário" que aqui se atribuiu ao 
feminismo defendido pela autora, dá-se por sua discordância concomitante com 
relação às duas principais correntes de luta pelos direitos das mulheres de 
então - o movimento sufragista oficial e a crítica anarquista. 

 

 A ativista é conhecida por um feminismo marxista. “A posição de Pagu se 

explicita completamente no final de Maltus, quando afirma que Marx já passou um 

sabão no celibatário Maltus” e acrescenta “que o materialismo solucionando problemas 

maiores faz com que esse problema desapareça por si" (HIGA, 2008, p. 2). 

Patrícia foi ativista na luta pelo voto feminino, como ela própria relata “o voto para 

as mulheres está conseguido! É um triunfo! /-E as proletárias? /- Elas são analfabetas. 

Excluídas por natureza" (GALVÃO, 2006, p. 78). Essa manifestação de Pagu é 

explicada pelo jornal O Globo (2014) pelo fato de que 

 

O direito de votar no Brasil era restrito no início do século XX aos homens da 
elite intelectual, os cavaleiros letrados. Após uma série de manifestações no 
Rio, então capital da República, das chamadas sufragistas, as mulheres que 
lutavam pelo direito de votar, o país se transformou num dos pioneiros do voto 
feminino. Dois anos depois da Revolução de 30 e do início da Era Vargas, o 
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sufrágio feminino era adotado no Código Eleitoral de 1932, antes mesmo de 
nações como França, Itália e Japão. Na América Latina, foi o segundo país a 
garantir o direito à mulher, atrás apenas do Equador.

6
  

 

 A solidão feminista de Patrícia Pagu parece ter ecoado e tomado significação no 

corpo social da sociedade contemporânea. A luta para que todas as mulheres tivessem 

voz e vez na hora do voto, independentemente do nível de escolaridade, foi uma de 

suas pautas mais bem intencionadas que merecem e foram registradas nesse trabalho. 

Frisando mais uma vez a escolha pela não militância, mas pela homenagem à luta de 

Pagu, é que podemos encontrar manchetes como essas nas mídias sociais:  

 
 
 

Figura 07 – Imagem de Notícia Jornalística: Eleições 2016 marcam 84 anos da 
conquista do voto feminino 
 

 
Fonte: <http://agenciapatriciagalvao.org.br/politica/eleicoes-2016-marcam-84-anos-da-conquista-do-voto-
feminino/> 
 

                                                           
6
  Jornal O Globo (2014) – divulgado pelo portal http://agenciapatriciagalvao.org.br/politica/voto-feminino-

e-conquistado-nos-anos-30-mas-direito-analfabeto-sai-em-1985/ 

 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/politica/voto-feminino-e-conquistado-nos-anos-30-mas-direito-analfabeto-sai-em-1985/
http://agenciapatriciagalvao.org.br/politica/voto-feminino-e-conquistado-nos-anos-30-mas-direito-analfabeto-sai-em-1985/
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O marco da luta da mulher por ganhar direito de expressar-se nas urnas é, sem 

dúvidas, um dos grandes legados das vitórias feministas. Pesquisadora, neste campo 

do saber, enfatizo o desejo de que cada vez mais tenhamos candidatas em todos os 

cargos eletivos para serem votadas em condições de igualdade com os candidatos. 

 

3.2.3 Leila Diniz: Musa da Liberdade Feminina 

 

Sobre a minha vida, o meu modo de viver, não faço 

o menor segredo. Sou uma moça livre. 

(Leila Diniz) 
 

 Leila Roque Diniz (1945-1972) nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 25 de 

março de 1945. Suas contribuições feministas são, principalmente, pela adesão da 

mulher à arte e à liberdade do corpo. Também à frente de sua época, Leila “foi uma 

atriz brasileira”. Estrela do cinema, artista da TV, vedete do teatro rebolado, musa de 

Ipanema, irreverente e considerada por muitos como escandalosa, rompeu barreiras da 

sociedade conservadora de seu tempo” (PORTAL E-BIOGRAFIA, 2017).  

  A ativista, segundo o portal E-biografia, era  

 

Filha do bancário Newton Diniz e da professora de Educação Física, Ernestina 
Roque após a separação dos pais, foi morar com seus avós. Rebelde, fugiu de 
casa com 14 anos indo marar na casa de uma tia. Começou a trabalhar com 15 
anos, como professora de escola primária com turmas do maternal e do jardim 
de infância. Com 17 anos, conheceu o cineasta Domingos de Oliveira, ficando 
casada até 1965. Nessa época, trabalhou como modelo de propaganda e 
depois atuou em peças de teatro infantil como “Em Busca do Tesouro”. Em 
1963, trabalhou como corista em um show de Carlos Machado. Trabalhou 
também nos filmes “O Mundo Alegre de Helô” e “Jogo Perigoso”. Em 1964, 
atuou no teatro em “O Preço de Um Homem”, com Cacilda Becker.  Em 1965, 
casou-se com o cineasta Ruy Guerra. Começou sua carreira na TV e atuou em 
diversas novelas. 

  

É notável o comprometimento e o envolvimento de Leila Diniz com as artes e 

com a cultura e também em contraverter às regras da sociedade da época, 

principalmente ao que se exigia em termos de comportamento social. É o que nos 
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relata o portal e-biografia, mensurando que “em 1969, época de censura e repressão, 

Leila Diniz deu diversas entrevistas e passou a ser vista como uma vedete que abusava 

dos palavrões para ser notada”. O portal aponta-nos também o grau de censura em que 

a sociedade de Leila estava imersa. 

 

No dia 15 de novembro de 1969, quando o jornal “O Pasquim” publicou sua 
célebre entrevista, as páginas estavam repletas de asteriscos, nos palavrões 
que a censura havia suprimido. Na entrevista, a atriz fala de sua opinião sobre 
amor e sexo, escandalizando a sociedade. Nesse mesmo ano, Leila reabilitou o 
gênero mais popular, o teatro de revista, quando vestida de Carmem Miranda, 
brilhou na divertida e picante apresentação de "Tem Banana na Banda”, que 
improvisou textos de Millôr Fernandes, Luiz Carlos Maciel, José Wilker e 
Oduvaldo Viana Filho. Recebeu de Virgínia Lane o título de Rainha das 
Vedetes. 

  

Em 1970, grávida de sua primeira filha, Diniz foi fotografada usando um reduzido 

biquíni, passeando nas areias da praia de Ipanema, o que provocou um choque para a 

sociedade conservadora da época. 

 

Figura 08 – Foto de Leila Diniz grávida 

 

Fonte: <http://www.jornaldaorla.com.br/noticias/26046-biquini-70-anos/> 

http://www.jornaldaorla.com.br/noticias/26046-biquini-70-anos/
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A imagem que se transformou em símbolo da liberação feminina no Brasil 

repercutiu como “uma bomba nos jornais, revistas e TV em todo o país. A Rede Globo 

rompeu o contrato com Leila após o escândalo provocado pela fotografia que 

praticamente a baniu Leila da televisão brasileira”. (PORTAL E-BIOGRAFIA, 2017).  

Apesar de seu fim trágico com a queda de um avião em 1972, na Índia, Leila 

Diniz é viva no legado que construiu, principalmente, no meio artístico. Quebrou todos 

os tabus de uma época em que a ditadura dominava o Brasil. Hoje, se as emissoras de 

TV conseguem transmitir seus enredos de novela que abordem assuntos polêmicos, 

principalmente quanto à sexualidade sem impactar, é pela militância de Diniz na 

liberdade da arte e do corpo.  

A pioneira de Ipanema em vestir biquínis “minúsculos” também teve o apoio da 

colega atriz Beth Faria que, ao pousarem trocando um “selinho” na praia, pediam mais 

espaço pela liberdade da mulher na mídia e na sociedade, como podemos notar na 

imagem a seguir. 

 

Figura 09 – Foto do beijo protesto de Leila Diniz e Beth Faria 

 
Fonte: <http://www.redetv.uol.com.br/tvfama/blog/celebridades/era-para-provocar-diz-betty-faria-sobre-

beijo-com-leila-diniz> 
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Em recente entrevista ao jornal Extra, Faria mencionou que o ato era também 

para "provocar vocês, babacas, 50 anos depois", disparou, aos risos. Para o portal 

UOL, Diniz “semeando oposição entre os conservadores, preocupada apenas em ser 

fiel ao seu próprio sistema de valores, criticada pela sociedade patriarcal e machista, 

perseguida pela direita” era “difamada pela esquerda conservadora e considerada 

vulgar pelas mulheres de seu tempo”. (PORTAL UOL, 2013). Leila Diniz tornou-se um 

ícone da liberdade. 

3.2.4 Zuzu Angel: A Ditadura Denunciada  

 

Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão 

do mar. 

(Angélica – Chico Buarque) 

  

Antes de traçar alguns escritos de Zuzu Angel, não podemos deixar de 

mencionar o grau da emoção que ela nos causa. Pelo afeto da luta incansável que 

Angel percorreu pelo direito sagrado de enterro de seu filho, negado por agentes da 

ditadura militar, pelo combate à repressão nos idos áureos da história dela em nossa 

república que apelava a anjos bordados em seu jeito de fazer moda e finalmente, pelo 

silenciamento exposto à sua vida, tragicamente interrompida pela perseguição de 

homens, também membros do sistema de ditatura militar do Brasil. Por esses aspectos 

aqui lançados, nossa comoção e ouvidos estão atentos a qualquer sinal de 

manifestação de volta a esses tempos sombrios.  

  

Queria cantar por meu menino, que ele já não pode 

mais cantar. (Angélica – Chico Buarque) 

 
 Zuleika de Souza Netto nasceu na cidade de Curvelo, Minas Gerais, em 5 de 

junho de 1921, mas mudou-se para Belo Horizonte ainda menina.  
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Aos 22 anos, casou-se com o canadense, naturalizado americano, Norman 
Angel Jones. Após o casamento, o casal foi morar em Salvador, onde tiveram o 
seu primogênito, Stuart Edgard Angel Jones, em 1946. Em 1947, mudaram-se 
para o Rio de Janeiro, onde nasceram as duas filhas do casal, Ana Cristina e 
Hildegard (SILVA, 2006, p. 40).  
  

Em 1947, mudou-se para o Rio de Janeiro. No final dos anos 1950, começou a 

trabalhar como profissional da costura. Mais conhecida como Zuzu Angel, a ativista, foi 

uma estilista renomada no Brasil e em diversos países do mundo. 

 

Ao se divorciar, Zuzu abriu uma loja de roupas em Ipanema. Após muito 
sucesso em solos cariocas, Zuzu Angel “expandiu seu trabalho e chegou ao 
mercado norte-americano. Foi vitrine de grandes lojas de departamento e 
ganhou editoriais importantes. Chegou a ter clientes famosas, como as atrizes 
Kin Novak e Joam Crawford”. (PORTAL E-BIOGRAFIA, 2017).  

 

Ao mesmo tempo em que a carreira profissional da estilista mineira decolava, 

Schemes (2012) conta-nos que 

 

o Brasil vivia uma ditadura militar, que iniciou em 31 de março de 1964, com um 

golpe que se originou numa grave crise político-militar que se instaurara no 

Brasil. A explicação para o golpe, dada pelo General Mourão Filho, foi a 

intenção de fazer cumprir a constituição de 1946, alegando legitimidade como 

uma forma de restauração da democracia e desenvolvimento econômico 

promovido juntamente com justiça social e segurança. Segundo Rezende 

(2001, p.68), “no plano da ação política assistia-se, ao mesmo tempo, à 

negação absoluta da democracia e à busca de legitimidade através da 

formulação de um pretenso sistema de ideias e valores sobre ela”. (SCHEMES, 

2012, p. 9) 

   

A perseguição política iniciou pelos próprios militares, “[...] seguida de 

sindicalistas, estudantes, políticos, jornalistas e religiosos” (COLLING, 1997, p. 30). Ao 

final da década de 1960, com o aumento da repressão, “iniciou-se o confronto armado 

contra o governo, que foi fomentada, principalmente no meio acadêmico, onde havia 

um elevado nível de discussão de ideias revolucionárias”. (ES, 2SCHEM012).  

A estilista que, nesse período, era um sucesso de crítica e de vendas no Brasil e 

no mundo tinha seu filho, Stuart Hildegard Angel, como membro ativo da “juventude 
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universitária, de onde se recrutava a maioria dos militantes de esquerda, que fazia da 

política um modo de viver”. Essas organizações, além de formarem guetos e 

esconderijos era palco “de discussão política, as festas eram do partido, as diversões 

ocorriam no âmbito do partido [comunista], assim como também os namoros. Cinema e 

teatro só se fossem engajados politicamente, música também”. (COLLING, 1997, p. 32). 

 Hildergard, então estudante de economia, além de ser filho de Zuzu Angel, 

passa, a partir de 14 de maio de 1971, a ser um preso da ditadura pelas práticas e 

ideias revolucionárias. Schemes (2012) menciona que, enquanto Zuzu fazia sucesso no 

exterior, seu filho Stuart, aqui no Brasil, fazia parte da juventude universitária revoltada 

contra a repressão imposta pelos militares e foi preso em maio de 1971, sendo mais 

tarde torturado e assassinado pela ditadura militar. 

 Relatos de um dos militares da época ao jornal O Globo, mensuram que Stuart 

Hildegard Angel foi espancado e arrastado por colegas com a boca amarrada ao cano 

de descarga do jipe de um oficial. O corpo do filho de Zuzu Angel, nunca foi  

encontrado. Dessa forma, Schemes (2012) comenta que 

 

Zuzu Angel iniciou, assim, sua luta por legitimidade, por lhe ser concedido o 
direito de enterrar seu filho, enquanto os governantes negavam qualquer 
envolvimento no desaparecimento do rapaz. Essa luta culminou com o desfile 
intitulado International Dateline Collection III – Hollyday and Resort, 
apresentado na casa do cônsul brasileiro, em Nova York, em setembro de 
1971. (p. 8)  
 

Zuzu percorreu o mundo e denunciando o que ocorria no Brasil e o fato de terem 

torturado e sumido com o corpo de seu filho. O desespero de Angel tomou conta das 

ruas brasileiras. Na imagem a seguir, apresentamos algumas das manchetes que 

correram o mundo. 
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Figura 10 – Manchete de Jornal: O desespero de Zuzu Angel 

  

Fonte: <https://blogdobg.com.br/ditadura-filho-da-estilista-zuzu-angel-pode-ter-sido-enterrado-em-base-

aerea/> 

  

Apesar o grito, a dor não passava. Zuzu Angel então decide denunciar o regime 

militar no Brasil através das roupas que desenhava. Conforme notícia do jornal O Globo 

(2015) “o vestido branco de modelagem ampla e cheio de desenhos que parecem ter 

saído do universo de um menino foi uma das bandeiras usadas por Zuzu Angel para 

protestar contra a ditadura”. A reportagem comenta que o objetivo de Angel era 

 

chamar a atenção do mundo para o desaparecimento de seu único filho 
homem, o militante Stuart Angel, em maio de 1971. Na singela peça de 
algodão, tanques de guerra, soldados, canhões, quepes militares se 
misturavam a árvores, flores, casinha com chaminé, tambores e passarinhos. 
Anjos tristes, pombas negras e o sol quadrado completaram a apresentação, 
em setembro de 1971, em Nova York, inaugurando o desfile-protesto.   
 

 O vestido ao qual a reportagem se refere, pode ser visualizado na imagem a 

seguir: 
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Figura11 – Foto do vestido Moda denúncia de Zuzu  
 

 
Fonte: <https://oglobo.globo.com/ela/moda/trabalho-de-zuzu-angel-estilista-do-desfile-protesto-volta-
cena-nos-50-anos-do-golpe-militar-16951260> 

  

Apesar dos esforços de Zuzu, a estilista teve seu carro sabotado e foi encontrada 

morta em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Não podemos deixar de mencionar 

que Zuzu Angel deixou cartas registrando que tinha medo de sofrer atentados, muitas 

delas eram encaminhadas à Marieta e a Chico Buarque, amigos da modista. Chico 

Buarque, então, compôs após a morte de Zuzu Angel a canção “Angélica”, em 

homenagem a incansável luta de Zuzu. 
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3.2.5 Dilma Rousseff: a conquista de ser votada 

 

 “É verdade: eu sou uma mulher dura cercada de 

homens meigos”. 

(Dilma Rousseff)  

 

 Dilma Vana Rousseff nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1947. 

Rousseff é a primeira e única mulher eleita democraticamente para presidir o Brasil. 

Dilma esteve desde muito cedo envolvida por ideais políticos, segundo o portal e-

biografia: 

 

na adolescência, interessou-se por ideais socialistas. No período do regime 
militar, que durou entre os anos de 1964 a 1985, atuou na luta armada em 
movimentos revolucionários como o COLINA-Comando de Libertação Nacional, 
o VAR-Palmares-Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Foi presa pela 
Operação Bandeirante (Oban) e pelo DOPS-Departamento de Ordem Política e 
Social. Cumpriu pena e foi solta. Em 1977 graduou-se em Economia pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.   
 

 A presidenta, como era chamada, entrou para a vida política no Estado do Rio 

Grande do Sul, atuando pelo PDT-Partido Trabalhista do Brasil. Dilma, segundo o portal 

e-biografia, entre os anos de “1985 e 1988, foi Secretária da Fazenda do Governo 

Municipal de Porto Alegre. No início dos anos 1990, atuou como presidente da 

Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul” e, no ano de “1993, tornou-

se Secretária de Energia, Minas e Comunicações do Rio Grande do Sul, no governo de 

Alceu Colares. De 1999 a 2002, foi Secretária de Minas e Energia do governo daquele 

estado”. (PORTAL E-BIOGRAFIA, 2017).  

A partir de 2001, Dilma Rousseff, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores (PT), 

presidido por Luís Ignácio Lula da Silva. De acordo com o portal E-biografia, 

 

Depois da vitória de Lula nas urnas, Dilma Rousseff era uma das mentoras do 
plano de governo do PT na presidência. Atuou como ministra de Minas e 
Energia até 2005, quando aconteceu o escândalo do "Mensalão", o que abalou 
o governo. O então ministro da casa civil, José Dirceu, envolvido no escândalo, 
teve que renunciar. Dilma Rousseff assumiu o cargo. No período entre 2005 e 
2010, Dilma Rousseff foi preparada por Lula para candidatar-se a sua 
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sucessão, o que acabou ocorrendo em 2010, sendo a primeira mulher eleita 
para presidente, da história do Brasil. Em 2014, Dilma foi reeleita para o 
mandato de 2015/2018. 

 

Considerando que as questões políticas são relevantes para a compreensão do 

lugar ocupado pela mesma nesta luta desigual na relação entre homens e mulheres, 

vamos historiar os fatos políticos, enfatizando que nossa intenção principal é tratar da 

sua chegada como um marco para o movimento feminista de encontrar voz para votar e 

ser votada, como o que aconteceu com Rousseff, que mostramos na imagem a seguir: 

 

Figura 12 – Capa da Revista Época, Edição Extra – Presidenta Dilma 

 
Fonte: <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/08/relembre-cobertura-de-epoca-quando-dilma-

rousseff-foi-eleita-em-2010-e-entao-reeleita-em-2014.html> 
  

 No quadro, a seguir, temos uma dimensão do quantitativo de votos depositados 

na primeira mulher eleita presidenta do Brasil: 

 

Figura 13 – Quadro dos votos à Dilma – Eleições 2010  

Turno Votos Quantitativo em % 

Primeiro 47.651.434 46,91 

Segundo 55.752.529 56,05 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral  
  

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/08/relembre-cobertura-de-epoca-quando-dilma-rousseff-foi-eleita-em-2010-e-entao-reeleita-em-2014.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/08/relembre-cobertura-de-epoca-quando-dilma-rousseff-foi-eleita-em-2010-e-entao-reeleita-em-2014.html
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 A presidenta eleita venceu as eleições de 2010 contra o tucano José Serra. No 

pleito eleitoral de 2014, quando concorreu à reeleição, a candidata petista recebeu o 

seguinte quantitativo de votos: 

 

Figura 14 – Quadro dos votos à Dilma – Eleições 2014  

Turno Votos Quantitativo em % 

Primeiro 43.267.668 41,59 

Segundo 54.501.118 51,64 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral  

  

A disputa eleitoral para presidente neste ano foi considerada pelos especialistas 

uma das mais acirradas da história, gerando um efeito de “divisão” no Brasil. O 

candidato derrotado por Dilma Rousseff foi o atual senador por Minas Gerais, Aécio 

Neves.  

A Presidente da República Federativa do Brasil desde janeiro de 2011 (reeleita 

nas eleições de 2014) foi destituída do posto em 31 de agosto de 2016, por meio de um 

processo de impeachment. Rousseff foi substituída por Michel Temer. Neste embate, 

Rousseff asseverou que:  

Em minha trajetória política, que me levou a dois mandatos na Presidência da 
República, cargo do qual fui afastada por um golpe parlamentar, sem crime de 
responsabilidade, sempre acreditei que as mulheres são fortes. O que tenta 
impedir a expressão de sua fortaleza são sistemas de poder de raízes 
patriarcais, racistas e elitistas de nossa história que se revelam, concretamente, 
na vida social. O nosso passado escravista continua a desvalorizar o trabalho 
feminino, resultando na persistência da falsa dicotomia entre um mundo público 
e outro privado, distanciando-nos do poder político. Minha eleição, assim como 
aquelas de Michelle Bachelet e Cristina Kirchner, em países vizinhos passaram 
uma nova mensagem: a de que as mulheres podem chegar à condução dos 
destinos dos países, embora nossos desempenhos sejam avaliados tendo por 
base preconceitos, discriminações, misoginia. 

 

As contribuições de Dilma para a configuração da mulher no cenário político 

brasileiro foram inegáveis e impagáveis. Em última entrevista como presidente recém-

destituída, Rousseff declarou à imprensa que seu governo foi  
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alvo de intensa e incessante sabotagem. O objetivo evidente vem sendo me 
impedir de governar, e, assim, forjar o meio ambiente propício ao golpe. 
Quando uma presidente eleita é cassada, sob a acusação de um crime que não 
cometeu, o nome que se dá a isto, no mundo democrático, não é impeachment: 
é golpe. Meu governo tem sido alvo de intensa e incessante sabotagem. O 
objetivo evidente vem sendo me impedir de governar, e, assim, forjar o meio 
ambiente propício ao golpe. 
 

Um pedido de impeachment elaborado por juristas pediu o afastamento de Dilma 

por “pedaladas fiscais” – manobras que o governo fez para maquiar as contas públicas. 

O então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, um opositor de Dilma, aceitou o 

requerimento. O pedido de impeachment foi aprovado na Câmara em 17 de abril. No 

Senado, a admissibilidade do impeachment foi aprovada em 11 de maio, quando Dilma 

foi afastada do cargo. Seu vice, Michel Temer, assumiu a presidência.  

Em agosto de 2016, o processo de Dilma foi julgado pelo Senado, em sessão 

presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Por 62 

votos a 20, o Senado decidiu a favor do impeachment, tirando Dilma definitivamente da 

Presidência. Uma manobra de aliados, entretanto, permitiu que Dilma não perdesse os 

direitos políticos por oito anos. 

 Na atualidade, Dilma está cotada para concorrer às eleições de 2018, ao cargo 

de Senadora da República pelo partido dos trabalhadores, reforçando a ideia de que a 

presença da mulher na política é essencial para “inserir esta metade da população nos 

espaços de poder, criando condições para o exercício efetivo de uma cidadania 

participativa e solidária” (GROSSMANN, 2014, p. 19). 

 

3.2.6 Maria da Penha: do sofrimento à Lei  

 “Não silencie! Foi só um empurrãozinho”. 

(Maria da Penha)  
 

 Maria da Penha Maia Fernandes é cearense e farmacêutica. Sua história é um 

“marco recente mais importante das lutas feministas brasileiras”. (BRASIL, 2012). Em 

conformidade com esse portal eletrônico 
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Em 1983, enquanto dormia, recebeu um tiro do então marido, Marco Antônio 
Heredia Viveiros, que a deixou paraplégica. Depois de se recuperar, foi mantida 
em cárcere privado, sofreu outras agressões e nova tentativa de assassinato, 
também pelo marido, por eletrocussão. Procurou a Justiça e conseguiu deixar a 
casa, com as três filhas. 

  

Maria da Penha passa a enfrentar um logo período de disputas judiciais para 

obter o direito de se sentir assegurada em vida. Em conformidade com o portal do 

Governo Federal Brasileiro (2012) 

 

Todo o processo começou no Centro pela Justiça pelo Direito Internacional 
(Cejil) e no Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher 
(Cladem). Os dois órgãos e Maria da Penha formalizaram uma denúncia à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) contra o então marido dela, o colombiano Heredia Viveiros. 
Paralelamente, houve um grande debate após apresentação de proposta feita 
por um consórcio de ONGs (Advocacy, Agende, Cepia, CFEMEA, Cladem/Ipê e 
Themis), que ganhou grande repercussão internacional e colocou as 
autoridades do País em xeque. A discussão então chegou ao governo federal, 
coordenada pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Formou-se 
um grupo de trabalho formado por representantes de diversos ministérios, 
responsáveis pela elaboração de um projeto de lei, encaminhado ao Congresso 
Nacional.  

  

Em 2006, Luís Inácio Lula da Silva, então presidente, sanciona a Lei nº 11.340, 

conhecida por Lei Maria da Penha, que coíbe a violência doméstica contra mulheres. 

No Brasil, a Lei n. 11.340/2006 ou Lei Maria da Penha, emergiu como uma 

possibilidade jurídica ao resguardo dos direitos da mulher; “a mesma apregoa que as 

violências, doméstica e familiar contra a mulher, compõem-se como violação aos 

direitos humanos” e apesar disso, é crescente o número de casos de violência contra a 

mulher, definindo-se frente às relações domésticas e afetivas de forma a promover 

inquietações acerca da eficiente aplicabilidade e eficácia da referida Lei n.11.340/2006. 

(TRINDADE, 2016).  

  Para essa mesma autora, a Lei  

 

traz em seu bojo garantias à repressão da violência doméstica e familiar contra 
o gênero em questão. Isto é observável diante da evolução histórica e social, 
que gradativamente expõem a mulher ao não subordinar-se, ao não aceitar o 
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tratamento desigual e assim garantir o devido respeito e a necessária imposição 
de suas características individuais e pessoais na sociedade moderna. A referida 
Lei foi intitulada como Maria da Penha, em virtude e por razão de homenagem a 
uma vítima de violência doméstica e através de seu texto concretiza benefícios 
e direitos - assegurados pelo poder público -, no reparo do mal causado 
mediante violência praticada contra a mulher no âmbito da relação íntima de 
afeto. (p. 2) 

  

A luta das mulheres por seus direitos se deu de forma lenta, com muita batalha, 

através de movimentos feministas. A mulher não era considerada um indivíduo que 

pudesse ter a capacidade de ser dotada de usufruir e de exercer direitos, por ser 

tratada como um ser inferior, que não tinha a capacidade se quer de votar. Os 

movimentos feministas foram de extrema importância, com grande poder de 

transformação social e de luta por direitos e igualdades. Através das lutas feministas, 

por melhorias de vida, por melhores condições de trabalho, saúde, dignidade e a busca 

pelo respeito, a ONU, designou o ano de 1975, como o Ano Internacional da Mulher, 

reconhecendo neste ano a gravidade em que se encontrava a situação da mulher. 

(TRINDADE, 2016). 

 Maria da Penha que hoje se encontra imobilizada em uma cadeira de rodas, 

continua militando pela causa que busca diminuir o número de violência contra a 

mulher. A seguir, apresentamos dados sobre essa questão: 
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Figura 15 – Pesquisa sobre a violência contra a mulher 

 
Fonte: <http://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/pautas-violencia/pesquisa-revela-preocupacao-com-

assassinatos-de-mulheres-e-violencia/> 
  

Nesses dados, dentre tantas compreensões, é mensurável e preocupante que 

54% dos entrevistados conheçam uma mulher que já foi agredida por um parceiro e que 

de 7 em cada 10 entrevistados acreditam que a mulher sofre mais violência dentro de 

casa do que em espaços públicos.  

Mediante a esses índices de violência, não podemos deixar de destacar o mapa 

da violência 2015, que aponta mulheres negras, que têm um maior índice de violência, 

e é menos divulgada. É silenciada. Temos fontes de dados em recentes pesquisas que 

tratam da questão da mulher negra no Brasil, como: a Pesquisa Nacional de Saúde, 

realizada pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico (2013); o Dossiê 

Mulheres Negras, realizado pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicada 

(2013); O Mapa da Violência, realizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências 

Sociais – Flacso, a pedido da ONU (publicado em 2015, com dados coletados e 

analisados entre 2003 e 2013). Este último aponta um crescimento 54,2% do número 

de assassinatos contra mulheres negras, em oposição a uma redução de 9,8% de 

assassinatos de mulheres brancas no mesmo período, conforme leitura do gráfico a 

seguir: 
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Figura 16 – Gráfico da evolução das taxas de homicídio de mulheres brancas e negras 

 

 
Com esse diferencial de crescimento, as taxas de ambos os grupos de 
mulheres foram se afastando, como pode ser visualizado no Gráfico 7.1.4. Essa 
distância relativa, entre as taxas de vítimas brancas e negras, é o que 
denominamos índice de vitimização negra, que nada mais é do que a diferença 
percentual entre as taxas de homicídio de mulheres de ambos os grupos. 
Vemos que o índice de vitimização negra, em 2003, era de 22,9%, isso é, 
proporcionalmente, morriam assassinadas 22,9% mais negras do que brancas. 
O índice foi crescendo lentamente, ao longo dos anos, para, em 2013, chegar a 
66,7%13. (p.32). 
 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) lançou, em 2011, um retrato 

das desigualdades de gênero e raça, no qual expressa “as assimetrias entre homens e 

mulheres, e mulheres brancas e negras”. Segundo esse relato, há uma violência real, 

mas também uma simbólica: por exemplo, a taxa de acesso e permanência no Ensino 

Superior: em 2009, 23,8% das estudantes eram brancas e menos de 10% eram negras. 

Dessa forma, devemos explicitar que a violência contra a mulher persiste de 

todas as formas em tempo e espaço velado, e, que não podemos ocultar. “Denuncie”! 

A batalha feminista de Maria da Penha ecoará por tantos anos no sentido de que 

se faça cumprir a dignidade humana do respeito e do direito universal de preservação à 

vida.  
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Essa temática nos inspirou nesta dissertação que, pelo fio condutor do tema da 

redação do Exame Nacional do Ensino Médio em 2015, nos trouxe para essas 

discussões. Sobre o ENEM, passamos a dissertar a partir da próxima seção. 

 

3.3 O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 

3.3.1 Histórico 

 

Foi no Governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1998, que o 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM foi implantado, com o objetivo de avaliar o 

nível de aprendizado dos alunos. O exame, segundo Andriola (2011), “tem o propósito 

de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica, visando aferir o 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao exercício pleno da 

cidadania”. (ANDRIOLA, 2011, p. 10).  

O ENEM auxilia o governo brasileiro a obter dados e indicadores da qualidade da 

educação do país. Segundo Andriola (2011, p. 113), foi a partir dos meados dos anos 

90, 

Com o advento da Sociedade da Informação, o conhecimento passou a ser um 
elemento secundário para o exercício profissional, visto ser um sensível às 
rápidas mudanças científicas e aos avanços tecnológicos. Ademais, adquiriu 
uma característica adicional: a portabilidade individual. Cabe aclarar, neste 
momento, por oportuno: qualquer cidadão pode portar consigo os 
conhecimentos da humanidade e as últimas descobertas científicas, desde que 

tenha acesso às novas tecnologias. 
 

Dessa maneira, surge um novo modelo social, no qual os sujeitos são levados a 

usar inteligência e criatividade com a rapidez que requer a quantidade de informações a 

que estão expostos todos os dias, com o objetivo de solucionar problemas científicos, 

tecnológicos, sociais, profissionais e educacionais (ANDRIOLA, 2011). 

Diversas mudanças ocorreram no ENEM desde a sua implantação, mudanças 

essas que, segundo o portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP: “contribuem com a democratização das oportunidades de 

acesso às vagas oferecidas por Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), para a 
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mobilidade acadêmica e para induzir a reestruturação dos currículos do Ensino Médio”. 

(BRASIL, 2005).  

O Exame tem caráter tecnológico e interdisciplinar, é o que retrata o governo 

brasileiro, mencionando que o ENEM “abriga uma visão epistemológica do 

conhecimento, e a contextualização que trata maneiras de ensinar e aprender”. 

(BRASIL, 1999). As tecnologias estão inseridas à medida que se cobra dos candidatos 

as seguintes áreas mencionadas no quadro a seguir: 

 

Figura 17 – Quadro das áreas do conhecimento cobradas no ENEM 

Área do conhecimento Componentes curriculares Questões 

Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias 

Língua portuguesa, Literatura, Língua 
estrangeira (Espanhol ou Inglês), Artes, 
Educação Física e Tecnologias da 
informação e Comunicação 

45 

Ciências Humanas e suas 
Tecnologias 

História, Geografia, Filosofia e 
Sociologia 

45 

Redação Redação dissertativa-argumentativa 1 

Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias 

Biologia, Física e Química 45 

Matemática e suas 
Tecnologias 

Matemática 45 

Fonte: organizado pela autora da dissertação 

 

Malusá (2014, p. 369) muito bem observa que todas essas áreas “estão 

vinculadas ao uso de tecnologia e, com isso, entende-se que há um processo na 

atualização do ensino, tendo o conhecimento científico como alicerce para a evolução 

tecnológica”. Para essa autora, o conhecimento tecnológico “deverá ser trabalhado pela 

escola para que se compreenda que a escalada da tecnologia não banaliza o 

conhecimento escolar e que, dessa maneira, “[...] aponta que não há solução 

tecnológica sem uma base científica e que, por outro lado, soluções tecnológicas 

podem propiciar a produção de um novo conhecimento científico” (BRASIL, 1999, p. 

17). 
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Malusá (2014, p. 360) menciona que, desde a sua criação, o ENEM  
 

Vem se submetendo a reformulações em seus objetivos centrais. Inicialmente 
utilizado apenas como instrumento de critério de seleção de alunos que 
almejavam uma bolsa integral ou parcial no Programa Universidade Para Todos 
– Prouni, destinado aos estudantes de baixa renda que possuem diploma de 
curso superior, agora também poderá ser usado como critério geral para o 
ingresso em instituições federais e privadas. 

  

As bolsas do Prouni foram um marco da política governamental do presidente 

Luís Ignácio Lula da Silva. Essas bolsas foram e são distribuídas para alunos de baixa 

renda de escolas públicas que, após seleção, adentram cursos de nível superior em 

instituições privadas de ensino. Moura (2014, p. 13) relata que o Prouni “foi instituído 

por meio da Medida Provisória 176 de 13/09/04, regulamentado pelo decreto nº 5.245 

de 15/10/04 e institucionalizado pela Lei n° 11.096, de 13 de janeiro de 2005; é um 

programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal”. O programa, 

segundo essa autora, “oferece bolsas de estudos em instituições de educação superior 

privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes 

brasileiros sem diploma de nível superior”.   

  De acordo com Moura,  

 

As instituições de ensino que participam do Prouni ficam isentas de uma série 
de impostos e incentivos fiscais, dentre eles: o Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição Social para 
Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o Programa de 
Integração Social. As bolsas podem ser integrais ou parciais, as integrais são 
oferecidas para estudantes que possuam renda familiar, por pessoa, de até um 
salário mínimo e meio, e a parcial que é de 50% para estudantes que possuam 
renda familiar, por pessoa, de até três salários mínimos. (2014, p. 13) 

 

 É por essa razão que o programa “Universidade para todos” é muito esperado e 

concorrido pelos candidatos, principalmente nas áreas de Medicina, Direito e 

Engenharias, ficando as vagas de licenciaturas praticamente ociosas, mas, essa não é 

uma discussão para esse momento.   

  Desde a sua implantação, o exame passou por diversas reformulações quanto à 

sua estrutura. Não é objetivo de nosso estudo fazer uma abordagem sobre elas; 
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portanto nos ateremos às redações nota mil da edição de 2015. A partir da próxima 

subseção, será abordado o que se espera do aluno na construção do seu texto 

dissertativo argumentativo em prosa. 

 

3.3.2 A Redação no Exame Nacional do Ensino Médio 

 
Ao receber o caderno com a proposta de redação, o candidato se depara com as 

seguintes demandas cobradas pelo elaborador da questão: 

 

Figura 18 - Demandas do elaborador da questão para o candidato 

 
Fonte: Organizada pela autora da dissertação 

 

  Esses quatro itens mencionados acima, entram na matriz de referência para a 

avaliação da redação do ENEM, ou seja, é o que o avaliador – professor de Língua 

Portuguesa – espera que um aluno do Ensino Médio apresente em seu texto que é 

avaliado de zero a mil.  

 Nosso objetivo aqui não é tratar das estratégias do ENEM para avaliar o aluno, 
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mas, como profissionais de língua portuguesa, não podemos ignorar que essa é uma 

importante ferramenta que possibilita a ampliação de outros estudos próximos. Ainda 

assim, não nos curvaremos de tecer aqui algumas considerações sobre a temática. O 

aluno, ao chegar no dia do exame, prestará em uma das avaliações, uma dissertação 

(redação) argumentativa, cujo tema, geralmente é de cunho problemático na sociedade 

brasileira. Ele encontrará quatro comandos básicos de referência, mensurados na figura 

anterior que, em síntese, solicitam que o candidato disserte e para isso selecione e 

relacione fatos, dados, de forma coesa, coerente, com argumentos, apresentando 

proposta de solução para o problema em questão em sete linhas mínimas e trinta linhas 

máximas. Ao terminar seu texto, o aluno será avaliado em cinco quesitos que 

demonstrem a habilidade do candidato na capacidade de demonstrar domínio da norma 

culta, interpretação e compreensão da proposta dentro dos limites dissertativo-

argumentativos, a seleção e relação de fatos, dados e opiniões em defesa de um ponto 

de vista, habilidades linguísticas de coesão, coerência e, finalmente, a habilidade em 

elaborar uma proposta de solução para o problema abordado, conforme a figura listada 

a seguir: 

 

Figura 19 – Quadro da matriz de referência para a redação e o que espera o avaliador 

Competência Habilidade O que espera o avaliador 

01 Demonstrar domínio da 
modalidade escrita formal da 
língua portuguesa.  

O avaliador espera que o 
aluno tenha conhecimento 
da gramática normativa. 

02 Compreender a proposta de 
redação e aplicar conceitos das 
várias áreas de conhecimento 
para desenvolver o tema, dentro 
dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo em 
prosa. 

O avaliador espera que o 
aluno compreenda a 
proposta de redação e 
saiba desenvolver o texto 
por meio de argumentação 

03 Selecionar, relacionar, organizar 
e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em 
defesa de um ponto de vista. 

O avaliador espera que o 
aluno demonstre visão de 
mundo, apresentando 
outras leituras que não 
estejam no texto motivador. 
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04 Demonstrar conhecimento dos 
mecanismos linguísticos 
necessários para a construção 
da argumentação 

O avaliador espera que o 
aluno apresente um texto 
coeso, coerente, articulado 
e com elementos 
diversificados de recursos 
coesivos. 

05 Elaborar proposta de 
intervenção para o problema 
abordado, respeitando os 
direitos humanos. 

O avaliador espera que o 
aluno apresente uma 
proposta de intervenção 
relaciona ao tema e 
articulada a discussão 
desenvolvida no texto. 

Fonte: Organizada pela autora da dissertação 

 

O avaliador distribui uma pontuação de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco 

competências abordadas na figura acima. Dessa forma, o candidato é avaliado em 

cinco níveis em cada uma das competências, partindo do seguinte pressuposto 

avaliativo: 

 

Figura 20 - Quadro dos pressupostos avaliativos de cada competência 

Nota 0 Nota 40 Nota 80 Nota 120 Nota 160 Nota 200 

Insuficiência/ 

Desconhecimento 

Precário/ 

Pouco 

Insuficiente/ 

Limitado 

Mediano/ 

Previsível 

Bom/ 

Poucas 

inadequações 

Excelente/ 

Consistente 

Fonte: Organizada pela autora da dissertação 

 

 Esses pressupostos avaliativos balizam os avaliadores na aplicação das notas 

por quesito. Em síntese, um aluno mediano, típico de Ensino Médio, pontua em níveis 

de cento e vinte pontos, totalizando uma média de seiscentos pontos na redação. O 

candidato abaixo dessa situação fica muito afastado da possibilidade de classificações 

em cursos mais concorridos como Direito, Medicina e Engenharias, por exemplo. Os 

candidatos que pontuam acima de 720 pontos já atingem melhores posições em cursos 
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de graduação “mais desejados”. Curiosamente, os alunos que pontuam com menores 

notas, migram para os cursos de licenciaturas, chegando com dificuldades e limitações 

no Ensino Superior, principalmente em áreas como Língua Portuguesa, mas, esses, 

são diálogos que possibilitam outras investigações e outros olhares, que não são os 

nossos, no momento. 

 

3.3.3 Os temas das redações 

 

Desde 1998, as redações do ENEM trabalham temas relevantes do contexto 

social brasileiro. Consideramos que essa abordagem sobre temas sociais possibilita um 

banco de dados para o governo federal, para que as autoridades e gestores possam 

adotar medidas políticas de acordo com as necessidades expostas, além de permitir um 

mapeamento da situação educacional do país no que tange à prática de leitura e à 

produção da escrita. Finalmente, a redação acaba se tornando um critério de seleção 

natural em que as melhores notas vão se adequar aos cursos mais concorridos e as 

menores notas, se posicionarão em cursos “menos prestigiados”. 

Nesses dezessete anos de exame, foram abordados os seguintes temas nas 

propostas de redação: 

 

Figura 21 - Quadro com os temas do ENEM de 1998 a 2016 

 

Ano Tema 

1998 Viver e aprender 

1999 Cidadania e participação social 

2000 Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional 

2001 Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar os interesses em 
conflito? 

2002 O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as 
transformações sociais que o Brasil necessita 

2003 A violência na sociedade brasileira: como mudar as regras desse jogo 

2004 Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de 
comunicação 

2005 O trabalho infantil na sociedade brasileira 

2006 O poder de transformação da leitura 
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2007 O desafio de se conviver com as diferenças 

2008 Como preservar a floresta Amazônica: suspender imediatamente o 
desmatamento; dar incentivos financeiros a proprietários que deixarem de 
desmatar; ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar 

2009 O indivíduo frente à ética nacional 

2010 O trabalho na construção da dignidade humana 

2011 Viver em rede no século 21: os limites entre o público e o privado 

2012 Movimento imigratório para o Brasil no século 21 

2013 Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil 

2014 Publicidade infantil em questão no Brasil 

2015 A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira 

2016 Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil 

2017 Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil 
Fonte: Organizada pela autora da dissertação 

 

 Para sintetizar, apresentamos um gráfico de regularidades dos aparecimentos 

das temáticas adotadas nas redações pelo governo do Brasil ao longo das edições do 

ENEM: 

 

Figura 22 – Quadro com o gráfico das regularidades temáticas 
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Fonte: Organizada pela autora da dissertação 

 

 Para Foucault, o discurso é definido como um conjunto de enunciados regulados 

numa mesma formação discursiva. Na perspectiva dessa pesquisa, as redações do 

ENEM são essas formações discursivas, constituídas por regularidades e dispersões.   

 Dessa forma, é possível detectar que as regularidades nessas dezessete 

edições do ENEM são por redações que trabalham a temática: convivência em 

sociedade e criança e adolescente. Essa pesquisa não pretende se aprofundar nessas 

questões temáticas e muito menos fazer julgamento se o exame é eficiente ou não. O 

tratamento do ENEM aqui, é como foi dito anteriormente, como formação discursiva em 

uma de suas edições: o de 2015, analisando dez redações notas 1000, como se 

constituíram as regularidades e dispersões da temática “a persistência da violência 

contra a mulher na sociedade brasileira”, que começaremos a abordar a partir da 

próxima seção. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 
 

 Relembramos, aqui, nossos objetivos e critérios de análises: analisar e descrever 

as ideologias contidas em formações discursivas, suas regularidades e dispersões e as 

estratégias discursivas utilizadas pelos sujeitos a respeito do patriarcalismo e do 

feminismo e do papel da mulher na sociedade. 

Nosso corpus foi composto por dez textos, divulgados através de matéria 

jornalística no portal G1, com um recorte para a amostragem de quatro desses textos 

(dois de cada gênero). Optamos pelo método de sorteio, sendo os contemplados os 

anexos B, C, E e I que analisaremos a seguir.  

 

4.1 A PROPOSTA DE REDAÇÃO DO EXAME DE 2015 

 

 A proposta original do ENEM para a prova de Redação está disponível no anexo 

L desta dissertação. Nela, estão quatro textos motivadores de posição verbal, não 

verbal e mista. O candidato encontra o seguinte enunciado disparador:  

 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-
argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema 
“a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”, 
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. (ENEM, 2015). 

  

O candidato, ao trazer um pré-construído e constituído em sua formação escolar 

de nível médio, interagia com os seguintes textos motivadores: 
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Figura 23 – Textos motivadores da proposta de redação do ENEM/2015 

 

Fonte: <http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/enem/comentario-redacao---enem-2015.htm> 

  

Percebe-se, nos textos motivadores, que o TEXTO I coloca o candidato em 

contato com dados ocorridos sobre a violência de 1980 a 2010, o TEXTO II apresenta 

um gráfico com as tipologias da violência contra a mulher, o TEXTO III mostra aos 

candidatos uma campanha publicitária sobre o feminicídio e o TEXTO IV é composto 

por diversos gráficos com números sobre a Lei Maria da Penha.   

De acordo com os dados do Ministério da Educação (MEC), apenas 104 

redações obtiveram nota 1000 no certame de 2015, o que representa 0,002% do total 

de 5.810.948, quase seis milhões de participantes do exame.  
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4. 2 AS REDAÇÕES E SUAS IDEOLOGIAS 

 

Analisaremos as Ideologias presentes no texto, conforme critérios de análise 

estabelecidos: as formações discursivas, suas regularidades e dispersões e as 

estratégias discursivas utilizadas pelos sujeitos para falar a respeito do patriarcalismo, 

do feminismo e do papel da mulher na sociedade. 

 

4.2.1 “Parte Desfavorecida” 

 

Figura 24 – Quadro, contendo os parágrafos do texto “Parte desfavorecida” (ANEXO B) 

Parágrafo Conteúdo 

1º De acordo com o sociólogo Émile Durkheim, a sociedade pode ser 

comparada a um “corpo biológico” por ser, assim como esse, composta 

por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse 

organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos 

dos cidadãos sejam garantidos. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois 

em pleno século XXI as mulheres ainda são alvos de violência. Esse 

quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto, 

principalmente, de uma cultura de valorização do sexo masculino e de 

punições lentas e pouco eficientes por parte do Governo. 

2º Ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo sempre 

esteve presente, como por exemplo na posição do “Senhor do 

Engenho”, consequentemente foi criada uma noção de inferioridade da 

mulher em relação ao homem. Dessa forma, muitas pessoas julgam ser 

correto tratar o sexo feminino de maneira diferenciada e até 

desrespeitosa. Logo, há muitos casos de violência contra esse grupo, 

em que a agressão física é a mais relatada, correspondendo a 51,68% 

dos casos. Nesse sentido, percebe-se que as mulheres têm suas 

imagens difamadas e seus direitos negligenciados por causa de uma 

cultura geral preconceituosa. Sendo assim, esse pensamento é passado 

de geração em geração, o que favorece o continuismo dos abusos. 

3º Além dessa visão segregacionista, a lentidão e a burocracia do sistema 

punitivo colaboram com a permanência das inúmeras formas de 

agressão. No país, os processos são demorados e as medidas 

coercitivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Isso ocorre 

também com a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 
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33,4% dos casos julgados. Nessa perspectiva, muitos indivíduos ao 

verem essa ineficiência continuam violentando as mulheres e não são 

punidos. Assim, essas são alvos de torturas psicológicas e abusos 

sexuais em diversos locais, como em casa e no trabalho. 

4º A violência contra esse setor, portanto, ainda é uma realidade brasileira, 

pois há uma diminuição do valor das mulheres, além do Estado agir de 

forma lenta. Para que o Brasil seja mais articulado como um “corpo 

biológico” cabe ao Governo fazer parceria com as ONGs, em que elas 

possam encaminhar, mais rapidamente, os casos de agressões às 

Delegacias da Mulher e o Estado fiscalizar severamente o andamento 

dos processos. Passa a ser a função também das instituições de 

educação promoverem aulas de Sociologia, História e Biologia, que 

enfatizem a igualdade de gênero, por meio de palestras, materiais 

históricos e produções culturais, com o intuito de amenizar e, 

futuramente, acabar com o patriarcalismo. Outras medidas devem ser 

tomadas, mas, como disse Oscar Wilde: “O primeiro passo é o mais 

importante na evolução de um homem ou nação.” 

Fonte: Portal G1. http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br 

 
No primeiro parágrafo, a ideologia exposta pela candidata é de que a violência 

contra mulher ocorre “principalmente, de uma cultura de valorização do sexo masculino e de 

punições lentas e pouco eficientes por parte do Governo”. 

No segundo parágrafo, a candidata menciona que essa situação de valorização 

patriarcalista ocorre no Brasil com o aparecimento da posição do Senhor de Engenho e 

que esse pensamento é passado de geração em geração. 

No penúltimo período textual, a aluna mensura que a burocracia e a lentidão 

“colaboram com a permanência das inúmeras formas de agressão”.  

Essa “burocracia” e “lentidão” idealizada contra o Estado pela candidata aparece no que 

Foucault (1979) relata sobre a significação do que é governar um Estado, que “significará, 

portanto, em estabelecer a economia ao nível geral do Estado, isto é, ter em relação 

aos habitantes, às riquezas, aos comportamentos individuais e coletivos, uma forma de 

vigilância e de controle” (p. 281).  
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Esse controle do Estado sobre as mulheres, para a candidata, é nítido quando ela 

informa que as medidas coercitivas não são adotadas no momento necessário, ou seja, essa 

demora da justiça atrapalha no aparato jurídico que concede afastamento físico do agressor à 

agredida, evitando dessa forma futuros atos de violência. A demora do Estado e a necessidade 

da mulher, cidadã, se dão num processo de luta, e de batalha. Foucault afirma que “toda a 

relação de poder implica, então, pelo menos de modo virtual, uma estratégia de luta” 

(FOUCAULT, 1995, p. 244-248). Essa estratégia de luta é um modo de operação que 

cederá vitória sempre ao Estado. Detectamos que, para Foucault (1990, p. 38),  

 

qualquer um que tenta se opor a lei a fim de fundar uma nova ordem, para 
organizar uma segunda força política, para instituir um novo estado, encontrará 
somente as boas vindas silenciosas e acomodadas da lei. 

 

No último parágrafo, a aluna propõe ações para que o Estado seja mais eficaz em 

políticas públicas para as mulheres, entre elas, ações com organizações não governamentais, 

fomentar aulas de “Sociologia, História e Biologia que enfatizem a igualdade de gênero, por 

meio de palestras, materiais históricos e produções culturais, com o intuito de amenizar e, 

futuramente, acabar com o patriarcalismo”. Sobre a educação e seu papel, Foucault (2004) 

menciona que ela 

 

pode muito bem ser, de direito, o instrumento graças ao qual todo o indivíduo, 
numa sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de discurso; 
sabemos no entanto que, na sua distribuição, naquilo que permite e naquilo que 
impede, ela segue as linhas que são marcadas pelas distâncias, pelas 
oposições e pelas lutas sociais. Todo o sistema de educação é uma maneira 
política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes 
e os poderes que estes trazem consigo. (p. 12) 

 

 A seguir, faremos uma síntese das bases ideológicas expostas pela candidata. 
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Figura 25 – Organograma com as bases ideológicas expostas pela autora da redação “Parte 
desfavorecida” 

 

Fonte: Organizado pela autora da dissertação 

  

No quadro acima, relacionamos um conjunto de enunciados que Foucault chama de  

 

conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma formação 
discursiva. Visto que: A lei dos enunciados e o fato de pertencerem à formação 
discursiva constituem uma e única mesma coisa; o que não é paradoxal, já que 
a formação discursiva se caracteriza não por princípios de construção, mas por 
uma dispersão de fato, já que ela é para os enunciados não uma condição de 
possibilidades, mas uma lei de coexistência, e já que os enunciados, troca, não 
são elementos intercambiáveis, mas conjuntos caracterizados por sua 
modalidade de existência. (FOUCAULT, 1969, p. 135) 

  

Dessa forma, apontamos as seguintes REGULARIDADES no discurso da 

candidata: a) Cultura de valorização do sexo masculino; b) Relações de poder do poder 

público que atua com lentidão. 

Como vimos, Foucault (2008) entende regularidade como uma ordem em seu 

aparecimento sucessivo, correlações em sua similaridade, posições assinaláveis em um 

espaço comum, funcionamento recíproco, transformações ligadas e hierarquizadas. 

Lima (2009) melhor posiciona essas informações, mensurando que 

 

Nos casos em que entre certo número de enunciados existir semelhante 
sistema de dispersão e ainda for detectada uma regularidade, segundo Michel 
Foucault, foi encontrada uma formação discursiva. O autor ainda chama as 
condições em que os elementos de uma formação discursiva estão submetidos 
de regras de formação. Assim sendo, Foucault discute a formação dos objetos, 
das modalidades enunciativas, dos conceitos e das estratégias. (p. 42) 
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A noção de Discurso para Foucault (1960) é empregada como “um conjunto de 

regras anônimas, históricas sempre determinadas no tempo espaço, que definiram em 

uma dada época e para uma área social, dada, as condições de exercício da função 

enunciativa” (p. 43). Diante disso e pelo que foi exposto pela candidata em suas 

formações discursivas, concluímos que sua relação com o poder público e sistema de 

governo não é a que lhe satisfaz, visto duas negações a essa esfera e que há uma 

afirmação no quarto parágrafo da noção de credibilidade no terceiro setor, por meio de 

organizações não governamentais, para solucionar o problema da violência contra as 

mulheres no Brasil. 

Quanto à DISPERSÃO, este texto aponta para: 

- A credibilidade no terceiro setor: [...] cabe ao Governo fazer parceria com as 

ONGs, em que elas possam encaminhar, mais rapidamente, os casos de agressões às 

Delegacias da Mulher e o Estado fiscalizarem severamente o andamento dos processos. 

- Atribuição de responsabilidade às instituições de educação: [...] Passa a ser a 

função também das instituições de educação promover aulas de Sociologia, História e Biologia, 

que enfatizem a igualdade de gênero, por meio de palestras, materiais históricos e produções 

culturais, com o intuito de amenizar e, futuramente, acabar com o patriarcalismo. 

A autora apresentou, na dispersão, um crédito ao terceiro setor, através de 

ações conjuntas do governo federal com organizações não governamentais, para que 

os problemas de violência contra a mulher fossem sanados com maior celeridade. 

Também encontramos em suas ideologias, um crédito nas instituições educacionais, 

alinhando diversas áreas de conhecimento como saídas para o combate ao 

patriarcalismo na sociedade. 

As ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS utilizadas pelos sujeitos para falar a respeito 

do patriarcalismo, do feminismo e do papel da mulher na sociedade foram: 

- Ênfase na existência do patriarcalismo: O “Senhor do Engenho” ganha força 

discursiva: Ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo sempre esteve 

presente, como por exemplo na posição do “Senhor do Engenho”. 
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- Inferioridade da mulher como consequência da cultura patriarcal: [...] 

consequentemente foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. 

Dessa forma, muitas pessoas julgam ser correto tratar o sexo feminino de maneira diferenciada 

e até desrespeitosa.  

- Lei Maria da Penha como comprovação do feminismo na luta para diminuir a 

violência contra a mulher: A Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% 

dos casos julgados. [...] muitos indivíduos ao verem essa ineficiência continuam violentando as 

mulheres e não são punidos [...] essas são alvos de torturas psicológicas e abusos sexuais em 

diversos locais, como em casa e no trabalho. 

- Apoio em citações como reforço argumentativo: De acordo com o sociólogo Émile 

Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um “corpo biológico” por ser, assim como esse, 

composta por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja 

igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. [...] como 

disse Oscar Wilde: “O primeiro passo é o mais importante na evolução de um homem ou 

nação.” 

- Utilização de percentuais estatísticos para dar credibilidade à argumentação: [...] 

há muitos casos de violência contra esse grupo, em que a agressão física é a mais relatada, 

correspondendo a 51,68% dos casos.  

- Escolhas sintáticas e lexicais que evidenciam a violência contra a mulher: ... 

tratar o sexo feminino de maneira diferenciada e até desrespeitosa; ... inferioridade da mulher 

em relação ao homem; ... diminuição do valor das mulheres; ... cultura geral preconceituosa; ... 

imagens difamadas; ... direitos negligenciados; ... continuísmo dos abusos; ... visão 

segregacionista; ... torturas psicológicas; ... abusos sexuais; ... agressão física etc 

 

As escolhas de palavras que constituíram o discurso da candidata abriga-se no 

que diz Antunes (2012, p. 27-28) sobre “um repertório de palavras de uma língua ou 

conjunto de itens à disposição dos falantes para atender às suas necessidades de 

comunicação” e Castilho (2010, p. 110) configura essa ação como “um conjunto de 

categorias cognitivas e traços derivados que são representados nas palavras por meio 
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da lexicalização. Nesta mesma arena de pensamento, Bakhtin (1988, p. 17) afirma que: 

“a palavra veicula, de maneira privilegiada, a ideologia; a ideologia é uma super 

estrutura, as transformações sociais de base refletem-se na ideologia e, portanto, na 

língua que as vinculas”. Dessa forma, Koch (2009, p. 22-24), reforça que os 

conhecimentos prévios não são organizados aleatoriamente, mas em forma de modelos 

cognitivos e podem estar relacionados à língua, ao mundo e às práticas interacionais. 

Embasados nos autores, podemos dizer que a candidata optou por estratégias 

lexicais e sintáticas “muito bem treinadas” no Ensino Médio, que a inscreve em 

condições de produção de um texto nota máxima, fruto de processos que se aliam à 

visão de mundo da aluna em situações da contemporaneidade, que também estariam 

presentes, caso a problemática abordada no exame, fosse outra. 

 

4.2.2 “Violação à Dignidade Feminina” 

 

Figura 26 – Quadro, contendo os parágrafos do texto “Violação à dignidade feminina” 

(ANEXO C) 

Parágrafo Conteúdo 

1º Historicamente, o papel feminino nas sociedades ocidentais foi 
subjugado aos interesses masculinos e tal paradigma só começou a ser 
contestado em meados do século XX, tendo a francesa Simone de 
Beauvoir como expoente. Conquanto tenham sido obtidos avanços no 
que se refere aos direitos civis, a violência contra a mulher é uma 
problemática persistente no Brasil, uma vez que ela se dá na maioria 
das vezes- no ambiente doméstico. Essa situação dificulta as denúncias 
contra os agressores, pois muitas mulheres temem expor questões que 
acreditam ser de ordem particular. 

2º Com efeito, ao longo das últimas décadas, a participação feminina 
ganhou destaque nas representações políticas e no mercado de 
trabalho. As relações na vida privada, contudo, ainda obedecem a uma 
lógica sexista em algumas famílias. Nesse contexto, a agressão parte de 
um pai, irmão, marido ou filho; condição de parentesco essa que 
desencoraja a vítima a prestar queixas, visto que há um vínculo 
institucional e afetivo que ela teme romper. 

3º Outrossim, é válido salientar que a violência de gênero está presente em 
todas as camadas sociais, camuflada em pequenos hábitos cotidianos. 
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Ela se revela não apenas na brutalidade dos assassinatos, mas também 
nos atos de misoginia e ridicularização da figura feminina em ditos 
populares, piadas ou músicas. Essa é a opressão simbólica da qual trata 
o sociólogo Pierre Bordieu: a violação aos Direitos Humanos não 
consiste somente no embate físico, o desrespeito está –sobretudo- na 
perpetuação de preconceitos que atentam contra a dignidade da pessoa 
humana ou de um grupo social. 

4º Destarte, é fato que o Brasil encontra-se alguns passos à frente de 
outros países o combate à violência contra a mulher, por ter promulgado 
a Lei Maria da Penha. Entretanto, é necessário que o Governo reforce o 
atendimento às vítimas, criando mais delegacias especializadas, em 
turnos de 24 horas, para o registro de queixas. Por outro lado, uma 
iniciativa plausível a ser tomada pelo Congresso Nacional é a tipificação 
do feminicídio como crime de ódio e hediondo, no intuito de endurecer 
as penas para os condenados e assim coibir mais violações. É 
fundamental que o Poder Público e a sociedade – por meio de 
denúncias – combatam praticas machistas e a execrável prática do 
feminicídio. 

Fonte: http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br 

 

As ideologias apresentadas pela aluna ocorreram no primeiro parágrafo, quando ela 

menciona que “historicamente, o papel feminino nas sociedades ocidentais foi subjugado aos 

interesses masculinos” e há uma filiação ideológica da autora do texto ao informar que “tal 

paradigma só começou a ser contestado em meados do século XX, tendo a francesa Simone 

de Beauvoir como expoente”.  

No segundo parágrafo, a candidata aborda a existência de uma relação sexista e de 

violência no cotidiano familiar ocasionada por “parte de um pai, irmão, marido ou filho; condição 

de parentesco essa que desencoraja a vítima a prestar queixas, visto que há um vínculo 

institucional e afetivo que ela teme romper”. Essa formatação de poder, o familiar, é para 

Foucault (2007, p. 42) um tipo de “poder que não se encontra somente nas instâncias 

superiores da censura, mas que penetra muito profundamente, muito sutilmente em 

toda a trama da sociedade”.   

No terceiro parágrafo, a aluna faz um levantamento, mostrando que a violência contra as 

mulheres não está somente nos assassinatos ou agressões, mas ocorre também “nos atos de 

misoginia e ridicularização da figura feminina em ditos populares, piadas ou músicas”. As 

http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/
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canções, piadas e/ou ditos populares são propagados na contemporaneidade de forma muito 

intensa, principalmente pelas redes sociais, que hoje tornaram-se mecanismos de poder. 

Foucault (2007, p. 80) acredita que “o exercício do poder cria perpetuamente saber e, 

inversamente, o saber acarreta efeitos de poder.”  

Na última parte do texto, a concorrente diz reconhecer os avanços do Brasil no combate 

à violência contra a mulher principalmente pela promulgação da Lei Maria da Penha e sugere “a 

tipificação do feminicídio como crime de ódio e hediondo, no intuito de endurecer as penas para 

os condenados e assim coibir mais violações”. 

A seguir, a síntese das bases ideológicas expostas pela candidata. 

 

Figura 27 – Organograma com as bases ideológicas exposta pela autora da redação “Violação 

à dignidade feminina” 

 

Fonte: Organizado pela autora da dissertação 

  

Um ato de fala em um enunciado é justamente a função enunciativa, produzido 

por um sujeito em lugar determinado por regras sócio- históricas que definem a 

possibilidade em que ele seja enunciado. Assim, ocorre à formação de diversos 

discursos que unificam os procedimentos de formação e transformação sociais 

oportunos à existência do homem, que passa pela história, que abarca a própria 

materialidade do enunciado. Logo, podemos entender que a dialética caracterizando 

uma interdiscursividade pelo entrelaçamento de distintos discursos, originários de 
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diferentes momentos na história e de distintos lugares sociais, é o que Foucault (2008) 

define da seguinte forma: 

 

No caso em que puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistemas de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva. (FOUCAULT, 2008, p. 43) 

  

No quadro acima, percebem-se os atos de fala que produziram o sentido de uma 

regularidade discursiva da candidata no que diz respeito à cultura de valorização do sexo 

masculino, principalmente em âmbito familiar.  

A aluna apresenta em sua formação discursiva atos de rejeição a canções, piadas e 

ditos populares sobre a mulher e apresenta a ausência de credibilidade na justiça brasileira ao 

dizer que “a lentidão e a burocracia do sistema punitivo colaboram com a permanência das 

inúmeras formas de agressão. No país, os processos são demorados e as medidas coercitivas 

acabam não sendo tomadas no devido momento”.  

Dessa forma, apontamos como REGULARIDADE no discurso da candidata: a) 

Cultura de valorização do sexo masculino; b) Falta de credibilidade na justiça brasileira. 

A DISPERSÃO está presente no texto quando a autora, 

- Aborda a lógica sexista existente na maioria das famílias brasileiras: As relações 

na vida privada, contudo, ainda obedecem a uma lógica sexista em algumas famílias. Nesse 

contexto, a agressão parte de um pai, irmão, marido ou filho; condição de parentesco essa que 

desencoraja a vítima a prestar queixas, visto que há um vínculo institucional e afetivo que ela 

teme romper. 

- Faz crítica a ditos populares, músicas e piadas sobre a mulher: é válido salientar 

que a violência de gênero está presente em todas as camadas sociais, camuflada em 

pequenos hábitos cotidianos. Ela se revela não apenas na brutalidade dos assassinatos, mas 

também nos atos de misoginia e ridicularização da figura feminina em ditos populares, piadas 

ou músicas. 
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  A autora, com suas formações discursivas, apresentou na dispersão, uma 

aversão ideológica à noção patriarcal familiar e apontou que contribuem para atos de 

misogenia,7 os ditos populares, piadas e canções, geralmente difundidas pela grande 

mídia, o que aponta outra aversão ideológica da candidata, dessa vez, ao material 

produzido pela mídia de consumo cultural. 

Como ESTRATÉGIA DISCURSIVA, encontramos os seguintes recursos: 

- Amparo em escritores renomados: Historicamente, o papel feminino nas sociedades 

ocidentais foi subjugado aos interesses masculinos e tal paradigma só começou a ser 

contestado em meados do século XX, tendo a francesa Simone de Beauvoir como expoente. 

[...] Essa é a opressão simbólica da qual trata o sociólogo Pierre Bordieu: a violação aos 

Direitos Humanos não consiste somente no embate físico, o desrespeito está –sobretudo- na 

perpetuação de preconceitos que atentam contra a dignidade da pessoa humana ou de um 

grupo social. 

- Lei Maria da Penha como comprovação do feminismo na luta para diminuir a 

violência contra a mulher: o Brasil encontra-se alguns passos à frente de outros países o 

combate à violência contra a mulher, por ter promulgado a Lei Maria da Penha. 

- Escolhas sintáticas e lexicais que evidenciam a violência contra a mulher: ... 

muitas mulheres temem expor questões que acreditam ser de ordem particular; ... endurecer as 

penas para os condenados e assim coibir mais violações; ... tipificação do feminicídio como 

crime de ódio e hediondo; ... as relações na vida privada obedecem a uma lógica sexista; ... a 

violência contra a mulher é uma problemática persistente; ... a agressão parte de um pai, irmão, 

marido ou filho; ... desencoraja a vítima a prestar queixas; ... combate à violência contra a 

mulher; ... ridicularização da figura feminina; ... execrável prática do feminicídio; ... brutalidade 
                                                           
7
 Misoginia é nome dado para a antipatia, o desprezo ou a aversão às mulheres. A palavra tem origem na 

junção dos termos gregos miseo, que significa ódio, e gyne, que se refere à mulher. Para especialistas, é 
justamente esse ódio que sustenta o machismo e a crença de que os homens são melhores e mais 
capazes que as mulheres. A misoginia também está por trás do grande número de crimes cometidos 
contra as mulheres: Das agressões verbais e físicas ao feminicídio, termo usado quando o homicídio 
praticado contra a mulher tem motivação no simples fato de a vítima ser do sexo feminino. PORTAL O 
VALORFEMINO. 
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dos assassinatos, ... atendimento às vítimas; ... interesses masculinos; ... violência de gênero; ... 

atos de misoginia; ... opressão simbólica; ... praticas machistas; ... agressores etc 

 

As propriedades discursivas escolhidas pela candidata revelam um papel sintático 

“denunciante” de atos de misoginia. As escolhas falam também de uma superexposição da 

mulher à lógica sexista imposta pela sociedade, em que, em muitas dessas práticas, acabam 

por oprimir as mulheres, revelando, de certa maneira, o machismo do cotidiano social. Essas 

ocorrências são explícitas porque o sujeito “constrói novas representações mentais e/ou 

estabelece uma ponte entre segmentos textuais, ou entre informação explícita e 

informação não explicitada no texto” (KOCH, 2009, p. 27).  

O texto que aferimos nessa relação, é a proposta de redação e os textos 

motivadores disponíveis à candidata, para essa interação. Nos apoiamos em Antunes 

(2012) para mensurar que isso ocorre dado aos “efeitos de sentido decorrentes do uso 

particular de dada palavra ou expressão” (p. 42) e que essas escolhas “em um texto, 

uma palavra expressa mais que um sentido; ela serve também à expressão de uma 

intenção, de um propósito (às vezes, mais de um!)” (p. 43). Finalmente, apresentamos 

uma reflexão de Bakhtin (1988), que nos diz que:  

 

A palavra é o signo ideológico por excelência; ela registra as menores variações 
das relações sociais, mas isso não vale somente para os sistemas ideológicos 
constituídos, já que a “ideologia do cotidiano”, que se exprime na vida corrente, 
é o cadinho onde se formam e se renovam as ideologias constituídas. (p. 16).  

 

Todos os diálogos expostos aqui, nos remetem ao que chamamos de ideologia 

na análise de discurso francesa. As ideologias são a projeção de efeito e sentido na 

materialidade discursiva. Em síntese, a ideologia são registros de escolhas, de posições 

ideológicas que refletem um discurso. 
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4.2.3 “Por um basta na violência contra a mulher”  

 

Figura 28 – Quadro, contendo os parágrafos do texto “Por um basta na violência contra 

a mulher” (ANEXO E) 
 

Parágrafo Conteúdo 

1º A violência contra a mulher no Brasil ainda é grande. Entretanto, deve 

haver uma distinção entre casos gerais (que ocorrem 

independentemente do sexo da vítima) e casos específicos. Os níveis 

de homicídios, assaltos, sequestros e agressões são altos, portanto, o 

número de mulheres atingidas por esse índice também é grande. Em 

casos que a mulher é vítima devido ao seu gênero, como estupros, 

abusos sexuais e agressões domésticas, as Leis Maria da Penha e do 

Feminicídio, aliadas às Delegacias das Mulheres e ao Ligue 180 são 

meios de diminuir esses casos. 

2º O sistema de segurança no Brasil é falho. Como a violência é alta e 

existe uma enorme burocracia, os casos denunciados e julgados são 

pequenos. Além do mais, muitas mulheres têm medo de seus 

companheiros ou dependem financeiramente deles, não contando as 

agressões que sofrem. Dessa forma, mais criminosos ficam livres e 

mais mulheres se tornam vítimas. 

3º Alguns privilégios são necessários para garantir a integridade física e 

moral da vítima, como a Lei Maria da Penha, que é um marco para a 

igualdade de gênero e serve de amparo para todo tipo de violência 

doméstica e já analisou mais de 300 mil casos. Há também medidas 

que contribuem para reduzir assédios sexuais e estupros, como a 

criação do vagão feminino em São Paulo e a permissão para que ônibus 

parem em qualquer lugar durante a noite, desde que isso seja solicitado 

por uma mulher. 

4º Também é alarmante os casos que envolvem turismo sexual. Durante a 

Copa do Mundo de 2014, houve um grande fluxo de estrangeiros para o 

Brasil. Muitos vêm apenas para se relacionar com as mulheres 

brasileiras, algo ilegal, que prostituição é crime. Não bastasse, o pior é o 

envolvimento de menores de idade. Inúmeros motivos colocam crianças 

e adolescentes nessa vida, como o abandono familiar, o aliciamento por 

terceiros e até sequestros. 

Portanto, para reduzir drasticamente a violência contra a mulher, deve 
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ocorrer uma intensificação na fiscalização, através das Leis que 

protegem as vítimas femininas. No que se refere à punição dos 

criminosos, deve ocorrer o aumento das penas ou até atitudes mais 

drásticas, como a castração química de estupradores (garantindo a 

reincidência zero). Para aumentar o número de denúncias, a vítima deve 

se sentir protegida e não temer nada. Por isso, mobilizações sociais, 

através de propagandas e centros de apoio devem ser adotadas. Todas 

essas medidas culminariam em mais denúncias, mais julgamentos e 

mais prisões, além de diminuir os futuros casos, devido às prisões 

exemplares. 

 
Fonte: http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br 

 
No primeiro parágrafo, a ideologia exposta pelo candidato é de que é necessário 

setorizar os casos de ações criminosas contra a mulher; para isso, deve haver uma 

distinção entre casos gerais (independente do sexo da vítima) e casos específicos, ou 

seja, para o autor, deve ser realizado um banco de casos em que as mulheres tenham 

sofrido qualquer tipo de ação violenta.  

No segundo parágrafo, o aluno demonstra uma inscrição na cultura de 

valorização ao sexo masculino na sociedade, ao demonstrar uma certa dependência da 

mulher em relação ao sexo aposto, conforme o trecho: Além do mais, muitas mulheres têm 

medo de seus companheiros ou dependem financeiramente deles, não contando as agressões 

que sofrem. Dessa forma, mais criminosos ficam livres e mais mulheres se tornam vítimas. O 

candidato demonstra, também, um descrédito na justiça brasileira e no sistema de 

segurança, conforme o trecho: o sistema de segurança no Brasil é falho. Como a violência é 

alta e existe uma enorme burocracia, os casos denunciados e julgados são pequenos.  

Essa “burocracia” e “lentidão” idealizada contra o Estado pelo candidato aparece no que 

Foucault (1979) relata sobre a significação do que é governar um Estado, que “significará, 

portanto, em estabelecer a economia ao nível geral do Estado, isto é, ter em relação 

aos habitantes, às riquezas, aos comportamentos individuais e coletivos, uma forma de 

vigilância e de controle” (p. 281).  
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 No penúltimo período textual, o autor celebra a necessidade de alguns privilégios para 

garantir a integridade física e moral das mulheres como a criação do vagão feminino em São 

Paulo e a permissão para que ônibus parem em qualquer lugar durante a noite, desde que isso 

seja solicitado por uma mulher. 

No último parágrafo, há um descrédito do autor em relação aos eventos realizados no 

Brasil, como a edição da copa do mundo na qual, segundo o aluno houve um grande fluxo de 

estrangeiros para o Brasil. Muitos vêm apenas para se relacionar com as mulheres brasileiras, 

algo ilegal, que prostituição é crime. 

É neste parágrafo que há um indício de violação aos direitos humanos quando o 

candidato sugere que haja atitudes mais drásticas, como a castração química de estupradores 

(garantindo a reincidência zero). 

Há, neste texto, o crédito ideológico do candidato nas mídia sociais, por meio de 

propagandas para aumentar o número de denúncias de agressores. 

 A seguir, faremos uma síntese das bases ideológicas expostas pelo candidato. 

 

Figura 29 – Organograma com as bases ideológicas expostas pela autora da redação “Por um 

basta na violência contra a mulher” 

 

 

Fonte: Organizado pela autora da dissertação 

  

No quadro acima, relacionamos alguns enunciados que Foucault chama de  
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conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma formação 
discursiva. Visto que: A lei dos enunciados e o fato de pertencerem à formação 
discursiva constituem uma e única mesma coisa; o que não é paradoxal, já que 
a formação discursiva se caracteriza não por princípios de construção, mas por 
uma dispersão de fato, já que ela é para os enunciados não uma condição de 
possibilidades, mas uma lei de coexistência, e já que os enunciados, troca, não 
são elementos intercambiáveis, mas conjuntos caracterizados por sua 
modalidade de existência. (FOUCAULT, 1969, p. 135) 

  

Dessa forma, apontamos a seguinte REGULARIDADE no discurso do candidato: 

Necessidade de ações governamentais exclusivas às mulheres. 

O discurso do candidato apresentou como regularidade uma necessidade de 

maiores ações governamentais exclusivas às mulheres, silenciando, dessa forma, 

possíveis ações ameaçadoras masculinas, como, por exemplo, a distinção dos casos 

em que as mulheres tenham sido vitimadas, promovendo mais ações de governo a 

esse público, também separando vagões de metrô (transporte público) exclusivos às 

cidadãs e, por último permitindo que ônibus parem em pontos estratégicos da escolha 

da passageira em horários tardios. 

Quanto à DISPERSÃO, este texto aponta para: 

- A credibilidade na mídia para resolução do problema: [...] Por isso, 

mobilizações sociais, através de propagandas e centros de apoio devem ser adotadas. Todas 

essas medidas culminariam em mais denúncias, mais julgamentos e mais prisões, além de 

diminuir os futuros casos, devido às prisões exemplares. 

As ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS utilizadas pelos sujeitos para falar a respeito 

do patriarcalismo, do feminismo e do papel da mulher na sociedade foram:  

- Lei Maria da Penha como comprovação do feminismo na luta para diminuir a 

violência contra a mulher: O trecho que comprova a afirmação é: as Leis Maria da Penha e 

do Feminicídio, aliadas às Delegacias das Mulheres e ao Ligue 180 são meios de diminuir 

esses casos. 

- Inferioridade da mulher como consequência da cultura patriarcal: [...] muitas 

mulheres têm medo de seus companheiros ou dependem financeiramente deles, não contando 

as agressões que sofrem. 
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- Utilização de dados estatísticos para dar credibilidade à argumentação: [...] 

Alguns privilégios são necessários para garantir a integridade física e moral da vítima, como a 

Lei Maria da Penha, que é um marco para a igualdade de gênero e serve de amparo para todo 

tipo de violência doméstica e já analisou mais de 300 mil casos. 

- Escolhas sintáticas e lexicais que evidenciam a violência contra a mulher: ... 

turismo sexual durante a Copa do Mundo de 2014; ... inferioridade da mulher em relação ao 

homem; ... diminuição do valor das mulheres; ... cultura geral preconceituosa; ... estupros, 

abusos sexuais e agressões domésticas; ... silenciamento da mulher etc 

 

As escolhas de palavras que constituíram o discurso do candidato abriga-se no 

que diz Orlandi (2006, p. 17) 

 

O sujeito da análise de discurso não é o sujeito empírico, mas a posição sujeito 
projetada no discurso. Isto significa dizer que há em toda língua mecanismos de 
projeção que nos permitem passar da situação sujeito para a posição sujeito no 
discurso. Portanto não é o sujeito físico, empírico que funciona no discurso, 
mas a posição sujeito discursiva.  

 

Compreendemos, dessa forma, e concluímos, então, que as escolhas 

discursivas adotadas pelo aluno, foram constituídas por uma posição-sujeito ideológica 

de valorização ao feminismo e, para isso, o sujeito se desloca a uma posição arriscada 

a quem presta o certame, o de violar os direitos humanos. Essa ação é indicada 

quando o candidato mensura que No que se refere à punição dos criminosos, deve ocorrer o 

aumento das penas ou até atitudes mais drásticas, como a castração química de estupradores 

(garantindo a reincidência zero). Não é nossa intenção traçar comentários sobre esse indicador, 

mas propriamente mencionar que ele significou discursivamente. Nesta perspectiva, Bakhtin 

(1988, p. 66), mensura que: “a palavra revela-se, no momento de sua expressão, como 

um produto da interação viva das forças sociais”. Dessa forma “é assim que o 

psiquismo e a ideologia se impregnam mutuamente no processo único e objetivo das 

relações sociais” (BAKHTIN, 1988, p. 66). 



 

 

90 

 

 

 

E, finalmente, nos apoiamos em Antunes (2012) para mensurar que isso ocorre 

dado os “efeitos de sentido decorrentes do uso particular de dada palavra ou 

expressão” (p. 42) e que essas escolhas “em um texto, uma palavra expressa mais que 

um sentido; ela serve também à expressão de uma intenção, de um propósito (às 

vezes, mais de um!)” (p. 43). 

Todos os diálogos bibliográficos expostos aqui, nos remetem ao que chamamos 

de ideologia na análise de discurso francesa. Momento dado na projeção de efeito e 

sentido na materialidade discursiva. São registros de escolhas, de posições ideológicas 

que refletem um discurso. 

 

4.2.4 “Da Teoria à Prática” 

 

Figura 30 – Quadro, contendo os parágrafos do texto “Da teoria à prática” (ANEXO I) 

Parágrafo Conteúdo 

1º Desde o Iluminismo, já sabemos – ou deveríamos saber – que uma 

sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. 

No entanto, quando se observa a persistência da violência contra a 

mulher no Brasil em pleno século XXI, percebe-se que esse ideal 

iluminista é verificado na teoria e não desejavelmente na prática. Muitos 

importantes passos já foram dados na tentativa de se reverter esse 

quadro. Entretanto, para que seja conquistada uma convivência 

realmente democrática, hão de ser analisadas as verdadeiras causas 

desse mal. 

2º Em uma primeira abordagem, é importante sinalizar que, ainda que leis 

como a “Maria da Penha” tenham contribuído bastante para o 

crescimento do número de denúncias relacionadas à violência – física, 

moral, psicológica, sexual – contra a mulher, ainda se faz presente uma 

limitação. A questão emocional, ou seja, o medo, é uma causa que 

desencoraja inúmeras denúncias: muitas vezes, a suposta submissão 

econômica da figura feminina agrava o desconforto. Em outros casos, 

fora do âmbito familiar, são instrumentos da perpetuação da violência o 

medo de uma retaliação do agressor e a “vergonha social”, o que 

desestimula a busca por justiça e por direitos, peças-chave na 



 

 

91 

 

 

 

manutenção de qualquer democracia. 

3º Em uma análise mais aprofundada, devem ser considerados fatores 

culturais e educacionais brasileiros. Por muito tempo, a mulher foi vista 

como um ser subordinado, secundário. Esse errôneo enraizamento 

moral se comunica com a continuidade da suposta “diminuição” da 

figura feminina, o que eventualmente acarreta a manutenção de práticas 

de violência das mais variadas naturezas. A patriarcal cultura verde-

amarela, durante muitos anos, foi de encontro aos princípios do 

Iluminismo e da Revolução Francesa: nesse contexto, é fundamental a 

reforma de valores da sociedade civil. 

4º Torna-se evidente, portanto, que a persistência da violência contra a 

mulher no Brasil é grave e exige soluções imediatas, e não apenas um 

belo discurso. Ao Poder Judiciário, cabe fazer valer as leis já existentes, 

oriundas de inúmeros discursos democráticos. A mídia, por meio de 

ficções engajadas, deve abordar a questão instigando mais denúncias – 

cumprindo, assim, o seu importante papel social. A escola, instituição 

formadora de valores, junto às Ong's, deve promover palestras a pais e 

alunos que discutam essa situação de maneira clara e eficaz. Talvez 

dessa forma a violência contra a mulher se faça presente apenas em 

futuros livros de história e a sociedade brasileira possa transformar os 

ideais iluministas em prática, e não apenas em teoria. 

Fonte: http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br 

 

O candidato inicia a manifestação das suas ideologias sobre o tema mostrando que 

desde o Iluminismo, já sabemos – ou deveríamos saber – que uma sociedade só progride 

quando um se mobiliza com o problema do outro. No entanto, esse é um discurso que não se 

reflete na prática. 

No segundo parágrafo, o aluno reconhece os benefícios da instituição da Lei Maria da 

Penha, mas julga que ela é limitada, visto que as agredidas encaram uma questão emocional, 

ou seja, o medo que é uma causa que desencoraja inúmeras denúncias: muitas vezes, a 

suposta submissão econômica da figura feminina agrava o desconforto. Assim, a “vergonha 

social” desestimula as mulheres na busca por justiça.  

A mulher aparece aqui como sujeito dominado pelo poder do homem. Encontramos em 

Foucault (1988, p. 9) a explicação de que “são os indivíduos livres que tentam controlar, 
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determinar e delimitar a liberdade dos outros e, para fazê-lo, dispõem de certos 

instrumentos para governá-los”.  

Dessa forma, a mulher encontra-se em ação governada, que aparece também na 

terceira parte do texto que apresenta uma questão ideológica quando considera que a violência 

contra a mulher, em uma análise mais aprofundada, deve ser considerada como um os fatores 

culturais e educacionais brasileiros. Por muito tempo, a mulher foi vista como um ser 

subordinado, secundário que ele classifica como “errôneo enraizamento moral” e nomeia de “a 

patriarcal cultura verde-amarela”.  

 No último parágrafo, o aluno, ao apresentar propostas de intervenções para o problema, 

demonstra ideologicamente que o Poder Judiciário, as escolas, as Ong’s e a mídia devem ser 

espaço de combate à violência, opinando que as mídias, por meio “de ficções engajadas”, 

podem abordar a questão instigando mais denúncias – cumprindo, assim, o seu importante 

papel social. 

Dessa forma, diferentes segmentos da sociedade seriam responsáveis por transformar 

os ideais iluministas em prática, e não apenas em teoria. 

A seguir, faremos uma síntese das bases ideológicas expostas pelo candidato. 

 

Figura 31 – Organograma com as bases ideológicas expostas pela autora da redação “Da 

teoria à prática” 

 

Fonte: Organizado pela autora da dissertação 

  

Podemos detectar, no quadro acima, que o candidato inscreveu-se em uma ideologia de 
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credibilidade em diferentes setores da sociedade para resolução do problema, ao passo que 

apresenta em sua formação discursiva a regularidade da cultura de valorização do sexo 

masculino. Podemos defender que a ideologia, para Foucault, é centrada no discurso, 

através do sentido, no sujeito e suas epistemologias, pois é ele que observa por meio 

de descrições qualitativas, deduções, estimativas estatísticas e outros jeitos, adquirindo 

o status de saber.   

O candidato apresenta também uma filiação ideológica da resolução do 

problema pela prática da solidariedade, ato muito comum em organizações não 

governamentais.  

Pelo exposto no texto do candidato, apontamos as seguintes REGULARIDADES: 

a) Cultura de valorização do sexo masculino; b) Colaboração e solidariedade na 

resolução do problema. 

O discurso do candidato apresentou como regularidade a cultura de valorização 

do sexo masculino que aparece no seguinte trecho da redação I: 

A questão emocional, ou seja, o medo, é uma causa que desencoraja inúmeras 
denúncias: muitas vezes, a suposta submissão econômica da figura feminina agrava o 
desconforto. Em outros casos, fora do âmbito familiar, são instrumentos da perpetuação 
da violência o medo de uma retaliação do agressor e a “vergonha social”, o que 
desestimula a busca por justiça e por direitos, peças-chave na manutenção de qualquer 
democracia. 

 

Essa formação discursiva se apresenta também no trecho: Em uma análise mais 

aprofundada, devem ser considerados fatores culturais e educacionais brasileiros. Por muito 

tempo, a mulher foi vista como um ser subordinado, secundário. 

Quanto à DISPERSÃO, este texto aponta para: 

- O Iluminismo como modelo de convivência democrática: [...] a sociedade só 

progride quando um se mobiliza com o problema do outro. ... percebe-se que esse ideal 

iluminista é verificado na teoria e não desejavelmente na prática.  

- A questão emocional como causa de desencorajamento de denúncias: [...] muitas 

vezes, a suposta submissão econômica da figura feminina agrava o desconforto. Em outros 
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casos, fora do âmbito familiar, são instrumentos da perpetuação da violência o medo de uma 

retaliação do agressor e a “vergonha social”. 

- Reforma de valores da sociedade civil: A patriarcal cultura verde-amarela, durante 

muitos anos, foi de encontro aos princípios do Iluminismo e da Revolução Francesa: nesse 

contexto, é fundamental a reforma de valores da sociedade civil. 

As ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS utilizadas pelos sujeitos para falar a respeito 

do patriarcalismo, do feminismo e do papel da mulher na sociedade foram: 

- A Lei Maria da Penha como comprovação do feminismo na luta para diminuir a 

violência contra a mulher: O trecho que comprova a afirmação é: Em uma primeira 

abordagem, é importante sinalizar que, ainda que leis como a Maria da Penha tenham 

contribuído bastante para o crescimento do número de denúncias relacionadas à violência – 

física, moral, psicológica, sexual – contra a mulher, ainda se faz presente uma limitação. 

- A inferioridade da mulher como consequência da cultura patriarcal: [...] Por muito 

tempo, a mulher foi vista como um ser subordinado, secundário. Esse errôneo enraizamento 

moral se comunica com a continuidade da suposta “diminuição” da figura feminina, o que 

eventualmente acarreta a manutenção de práticas de violência das mais variadas naturezas. A 

patriarcal cultura verde-amarela, durante muitos anos, foi de encontro aos princípios do 

Iluminismo e da Revolução Francesa: nesse contexto, é fundamental a reforma de valores da 

sociedade civil. 

- O patriarcalismo como agente opressor da liberdade feminina: A questão 

emocional, ou seja, o medo é uma causa que desencoraja inúmeras denúncias: muitas vezes, 

a suposta submissão econômica da figura feminina agrava o desconforto. Em outros casos, 

fora do âmbito familiar, são instrumentos da perpetuação da violência o medo de uma retaliação 

do agressor e a “vergonha social”, o que desestimula a busca por justiça e por direitos, peças-

chave na manutenção de qualquer democracia. 

- Escolhas sintáticas e lexicais que evidenciam a violência contra a mulher: A 

questão emocional [...] o medo, é uma causa que desencoraja inúmeras denúncias e a suposta 

submissão econômica; ... perpetuação da violência; ... a vergonha social; ... inferioridade da 
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mulher em relação ao homem; ... diminuição do valor das mulheres; ... submissão econômica 

da figura feminina; ...a patriarcal cultura verde-amarela etc 

As escolhas de palavras que constituíram o discurso do candidato abriga-se no 

que diz Orlandi (2006, p. 17) da visão pecheutiana sobre formação discursiva.  

 

Chamamos então de formação discursiva aquilo que, numa formação ideológica 
dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determina o 
que pode e deve ser dito. Portanto, as palavras, proposições, expressões 
recebem seu sentido da formação discursiva na qual são produzidas. Segundo 
M. Pêcheux (ibidem) então os indivíduos são interpelados em sujeitos-falantes 
(em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas que representam na 
linguagem as formações ideológicas que lhes são correspondentes. É assim 
que não podemos pensar o sentido e o sujeito sem pensar a ideologia. Do 
mesmo modo não podemos pensar a ideologia, em termos discursivos, sem 
pensar a linguagem.  

 

Compreendemos, dessa forma, que as escolhas discursivas adotadas pelo 

aluno, foram constituídas por uma posição-sujeito ideológica que, segundo Bakhtin 

(1988, p. 32) tem a concepção de: “O domínio do ideológico coincide com o domínio 

dos signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-

se também o ideológico”.  

Dessa forma, o participante dá credibilidade à mídia para resolução do problema, ao 

passo que apresenta, em sua formação discursiva, a regularidade da cultura de valorização do 

sexo masculino.  

A ideologia para Foucault é centrada no discurso, através do sentido, no sujeito e 

suas epistemologias, pois é ele que observa por meio de descrições qualitativas, 

deduções, estimativas estatísticas e outros jeitos, adquirindo o status de saber. As 

escolhas de palavras que constituíram o discurso do candidato abriga-se no que diz 

Antunes (2012, p. 27-28) sobre “um repertório de palavras de uma língua ou conjunto 

de itens à disposição dos falantes para atender às suas necessidades de 

comunicação”. 
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As escolhas lexicais e sintáticas do candidato se inscrevem em posições 

ideológicas dadas em razão das condições de produção desses discursos, expostos na 

sua redação.  

Após as análises das quatro redações selecionadas, faremos um comparativo 

entre elas, ressaltando as principais ideologias, presentes nas recorrências e 

dispersões das formações discursivas, assim como as estratégias discursivas mais 

utilizadas como reforço argumentativo. 

Retomamos, portanto, as concepções de regularidade e dispersão com a 

finalidade de evidenciar os discursos analisados, enfatizando que não fizemos distinção 

de gênero. Sabendo que a materialidade linguística é constitutiva do discurso, uma 

dispersão suporta discursos outros que se alteram e/ou contradizem-se na História e no 

social, estabelecendo, dessa forma, a relação entre a produção de sentidos, os sujeitos 

e a ideologia. É o que diz Foucault (2008), referindo-se à descrição “entre um certo 

número de enunciados. [...] Se percebemos semelhante sistemas de dispersão [...] e se 

puder definir uma regularidade [...] diremos, por convenção, que se trata de uma 

formação discursiva”. (p. 43). 

Elegemos três regularidades que se sobressaíram nas redações a respeito da 

permanência da violência contra a mulher: 

a) Cultura de valorização do sexo masculino;  

b) Falta de credibilidade na justiça brasileira;  

c) Colaboração e solidariedade na resolução do problema. 

 

No entanto, observamos, também, algumas dispersões como:  

a) Aversão aos atos de misoginia; 

b) Crença no Iluminismo como modelo de convivência democrática; 

c) Reforma de valores da sociedade civil. 

 

Como estratégia discursiva, salientamos: 
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a) Citação da Lei Maria da Penha como comprovação do feminismo na luta para 

diminuir a violência contra a mulher; 

b) Ênfase na inferioridade da mulher como consequência da cultura patriarcal; 

c) Apoio em citações de escritores renomados; 

d) Utilização de percentuais estatísticos para dar credibilidade à argumentação. 

 

Além das estratégias discursivas, salientamos as escolhas sintáticas e lexicais que 

ocorreram com maior frequência:  

a) A violência contra a mulher é uma problemática persistente;  

b) A inferioridade da mulher em relação ao homem; 

c) Tipificação do feminicídio como crime de ódio e hediondo. 

Todas essas escolhas sintáticas foram fortalecidas por palavras ou expressões como:  

a) abusos sexuais; 

b) agressão física; 

c) submissão econômica;  

d) violência de gênero;  

e) estupros; 

f) medo. 

 

Os três itens que representam as regularidades: a) Cultura de valorização do sexo 

masculino; b) Falta de credibilidade na justiça brasileira; c) Colaboração e solidariedade 

na resolução do problema são fatos facilmente perceptíveis em nossa cultura, ou seja, 

os candidatos apropriaram-se do discurso presente nos fragmentos dos textos 

motivadores e no senso comum para reafirmarem a existência do patriarcalismo em 

nossa sociedade. Evidenciado o fato, culpa-se a justiça pela impunidade e lentidão e 

sugere-se a colaboração das escolas, da mídia, da justiça e das Ong’s na resolução do 

problema levantado.  

É relativamente fácil reconhecer e elencar os principais problemas e isso é feito 

logo no primeiro parágrafo, na introdução da redação, utilizando a estratégia de 
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parafrasear os excertos de textos que orientaram o tema.  

As dispersões do discurso circulam entre a aversão aos atos de misoginia e a 

modelos de convivência democrática ou reformulação de valores da sociedade. Raros são os 

que citam situações reais ou propõem soluções práticas e funcionais. Exceção feita ao texto 

“Por um basta na violência contra a mulher” que fala na criação de vagão feminino e 

permissão para saltar do ônibus à noite em qualquer lugar. O turismo sexual e o envolvimento 

de menores de idade também são abordados superficialmente e a castração química para 

estupradores surge como medida drástica para garantir a reincidência zero. 

A subjetividade discursiva parece não existir, dando lugar a um assujeitamento 

ideológico que, neste caso, torna os textos muito parecidos, inclusive pelas escolhas 

linguísticas, no caso, os clichês mais utilizados pela mídia, como: crime de ódio, agressão física, 

violência de gênero, estupro, medo. Essas escolhas são sugeridas pela própria temática. “A 

violência contra a mulher é uma problemática persistente”, o que nos remete às condições de 

produção do discurso. Assim, as recorrências ou a previsibilidade dos textos não deveriam 

causar espanto, já que as contingências histórico-sociais inviabilizam, de certa forma, o 

aparecimento de textos “criativos”. Os elementos que fazem parte de nossa experiência 

constituem os argumentos das redações e por isso são recorrentes. 

Assim como disse Amaral (2001), ao analisar as redações do vestibular, concordamos 

que “as condições de produção são responsáveis pelas estratégias discursivas utilizadas no 

momento da produção escrita e que só o fato de ser uma estratégia nos permite dizer que o 

sujeito que faz uso delas não pode ser um sujeito assujeitado” (p. 93). Acontece que, ao 

analisar as ideologias subjacentes aos textos, percebemos que a recorrência a discursos outros 

ou ao que costumamos chamar de “já dito” não transforma, necessariamente os sujeitos em 

indivíduos lineares e previsíveis, uma vez que uma escolha é sempre ideológica, porém nunca 

aleatória, haverá sempre um “como” responsável pela singularidade do enunciado. 

A seguir, faremos as Considerações Finais, retomando nossos objetivos e tecendo mais 

comentários a respeito do tema. 

 



 

 

99 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Nesta dissertação, apropriamo-nos de discursos provocados pela temática da 

violência contra a mulher, expostos em redações escritas por candidatos ao ingresso 

em Instituições do Ensino Superior, via ENEM, no ano de 2015. Ao propor o tema “A 

Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira”, os idealizadores 

partiram de dados concretos que confirmavam a persistência da violência contra a 

mulher e esperavam, de certo, que os sujeitos candidatos soubessem defender seus 

argumentos, dentro de uma lógica que evidenciasse a conscientização dos problemas e 

a participação na resolução de problemas sociais.  

Traçamos três objetivos para buscar entender esses discursos: a) relacionar as 

formações discursivas, apontando as regularidades e dispersões; b) Investigar os 

discursos sobre o patriarcalismo e o feminismo; c) verificar as estratégias discursivas 

utilizadas que estabelecem relações com o papel da mulher na sociedade.  

Para alcançar os objetivos propostos, optamos por um método que valorizou o 

cunho qualitativo e preocupou-se com aspectos da realidade, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais e qualitativa que envolve 

uma abordagem interpretativa do mundo. Estudamos os cenários, tentando entender os 

fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem e realizamos 

as análises por um recorte em espécie de amostragem. 

Após analisar os quatro textos, com base nos critérios traçados, apontamos para 

os resultados alcançados. 

O objetivo geral foi analisar as ideologias presentes nos discursos dos alunos, 

relacionando as formações discursivas que apontavam para regularidades e 

dispersões. A ideologia da cultura de valorização do sexo masculino fez-se regular no 

estudo, além da ausência de credibilidade na justiça/poder público ou descrédito na 

justiça/poder público ou reclamação da justiça/poder público.  
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 O controle do Estado sobre as mulheres é nítido na ausência e/ou lentidão da justiça. 

Trava-se, aí, um processo de luta e de batalha conforme as ideias foucaltianas de que toda 

relação de poder implica uma estratégia de luta, cuja vitória será sempre do Estado.  

Quanto aos discursos dispersos, presente nos textos, ressaltamos a rejeição à 

misoginia e a defesa de convivência democrática em sociedade. Além disso, encontramos 

sugestões de soluções para resolver o problema da violência contra a mulher e 

denúncias ao turismo sexual e o envolvimento de menores de idade. 

Sabemos que, enquanto houver atitudes misóginas, de ódio e preconceito contra as 

mulheres, mesmo que inconscientes ou formadas no início da vida, as discussões sobre 

igualdade de gênero e resgate de valores do feminino serão em vão. É a misoginia que 

sustenta o machismo e a crença de que os homens são melhores e mais capazes do 

que as mulheres.  

Como objetivos específicos, buscamos: investigar os discursos sobre o 

patriarcalismo e o feminismo e verificar as estratégias discursivas utilizadas que 

estabelecem relações com o papel da mulher na sociedade. 

O ENEM, como um meio para ascensão e avaliação de prosseguimentos dos 

estudos em universidades da sociedade brasileira, vem trabalhando as temáticas que 

sempre “contemplam” esse olhar para o Outro, procurando evidenciar problemas que 

estão acentuados no momento e, com isso, fazendo a sociedade refletir sobre tal 

questão.  

Ao citar a Lei Maria da Penha como comprovação do feminismo na luta para diminuir a 

violência contra a mulher, os sujeitos buscaram também demonstrar a inferioridade da mulher 

como consequência da cultura patriarcal e citaram escritores renomados que se sobressaíram 

na discussão a respeito do tema ou utilizaram dados estatísticos para dar credibilidade à 

argumentação. 

No entanto, estrategicamente, utilizaram palavras e/ou expressões que reforçam a 

violência contra a mulher como uma problemática persistente. Como exemplo, lembramos de 

“feminicídio”, “crime hediondo”, “violência de gênero”, uma forma de chamar a atenção para 

algo que ultrapassa a aversão às mulheres, o desprezo aos valores ligados ao feminino, 
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como sensibilidade e compreensão, qualidades raras na sociedade atual e que podem 

ser de todos, independentemente do gênero.  

Apresentamos um quadro síntese com as regularidades, dispersões e 

estratégias discursivas apresentadas pelos alunos, nessa investigação: 

 

Figura 32 – Síntese das regularidades, dispersões e estratégias discursivas:  

Regularidades Dispersões Estratégias discursivas 

- Cultura de valorização do 

sexo masculino 

- Falta de credibilidade na 

justiça brasileira 

- Colaboração e 

solidariedade na resolução 

do problema 

 

- Aversão aos atos de 

misoginia 

- Crença no Iluminismo 

como modelo de convivência 

democrática 

- Reforma de valores da 

sociedade civil 

- Citação da Lei Maria da 

Penha como comprovação do 

feminismo na luta para 

diminuir a violência contra a 

mulher 

- Ênfase na inferioridade da 

mulher como consequência 

da cultura patriarcal 

- Apoio em citações de 

escritores renomados 

- Utilização de percentuais 

estatísticos para dar 

credibilidade à argumentação 

Fonte: Organizado pela autora da dissertação 

 

Com esses dados, fica nítido que ainda temos muito que avançar para alcançar a 

igualdade e o respeito entre os gêneros ou amenizar a violência contra a mulher, não 

só com as mulheres mais também com o Outro de forma geral.  

Pretendemos buscar respostas, em estudos futuros, para os seguintes 

questionamentos: Por que as leis não funcionam? As leis são feitas só por homens? 

São questões que ainda são veladas sobre a ótica do patriarcado que, como 

mensuramos, vale o debate futuro, em oportunidades outras.  
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Finalizamos, na esperança de fazer ecoar um discurso que, longe de ser de 

militância, aproxima-se do desejo de justiça. Uma justiça que não deixe se apagarem as 

lutas de Simones, Patrícias, Leilas, Zuzus, Dilmas, Marieles e Marias. Que as mulheres 

tenham o direito sagrado da liberdade de pensamento, o direito de serem votadas e de 

votar, de velar pelos filhos, de sugerir novas leis e de lutar pela causa com a qual 

melhor se assemelha.  

  

 

    Esse trabalho é integralmente dedicado à vereadora 

Marielle Franco, morta, cruelmente, na cidade do Rio de Janeiro em 14 de março 

de 2018. Marielle, não apenas entrou para as estatísticas, mas fez ecoar em nós, 

um grito de inquietude contra o silenciamento. 

 

Marielle Franco, presente! 

 

Figura 33 – Silenciamento de Marielle Franco 

 

Fonte: Google 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO A: TEXTO DE UMA ALUNA   

 

A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De 

acordo com o Mapa da Violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no 

período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de 

violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa 

problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. 

O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque, 

ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Contrariando 

a célebre frase de Simone de Beavouir “Não se nasce mulher, torna-se mulher”, a cultura brasileira, em 

grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, 

independentemente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Dessa forma, os 

comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social 

advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para este tipo de agressão é dificultada 

pelos traços culturais existentes, e, assim, a liberdade para o ato é aumentada. 

Além disso, já o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da 

superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse 

viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem, e são ensinadas 

desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do 

medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer 

violência física ou psicológica de seu progenitor ou companheiro. Por conseguinte, o número de casos de 

violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. 

Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da 

violência contra a mulher no país. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias 

deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher 

e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo 

feminino. Ademais, é preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de 

agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe, assim, o fim da violência contra a 

mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. 
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ANEXO B: TEXTO DE UMA ALUNA 
 

Parte desfavorecida 

 

De acordo com o sociólogo Émile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um “corpo biológico” 

por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse 

organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. 

Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI as mulheres ainda são alvos de violência. 

Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto, principalmente, de uma cultura de 

valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do Governo. 

Ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo sempre esteve presente, como por exemplo 

na posição do “Senhor do Engenho”, consequentemente foi criada uma noção de inferioridade da mulher 

em relação ao homem. Dessa forma, muitas pessoas julgam ser correto tratar o sexo feminino de maneira 

diferenciada e até desrespeitosa. Logo, há muitos casos de violência contra esse grupo, em que a agressão 

física é a mais relatada, correspondendo a 51,68% dos casos. Nesse sentido, percebe-se que as mulheres 

têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados por causa de uma cultural geral 

preconceituosa. Sendo assim, esse pensamento é passado de geração em geração, o que favorece o 

continuismo dos abusos. 

Além dessa visão segregacionista, a lentidão e a burocracia do sistema punitivo colaboram com a 

permanência das inúmeras formas de agressão. No país, os processos são demorados e as medidas 

coercitivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Isso ocorre também com a Lei Maria da 

Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos casos julgados. Nessa perspectiva, muitos indivíduos 

ao verem essa ineficiência continuam violentando as mulheres e não são punidos. Assim, essas são alvos 

de torturas psicológicas e abusos sexuais em diversos locais, como em casa e no trabalho. 

A violência contra esse setor, portanto, ainda é uma realidade brasileira, pois há uma diminuição do valor 

das mulheres, além do Estado agir de forma lenta. Para que o Brasil seja mais articulado como um 

“corpo biológico” cabe ao Governo fazer parceria com as ONGs, em que elas possam encaminhar, mais 

rapidamente, os casos de agressões às Delegacias da Mulher e o Estado fiscalizar severamente o 

andamento dos processos. Passa a ser a função também das instituições de educação promoverem aulas 

de Sociologia, História e Biologia, que enfatizem a igualdade de gênero, por meio de palestras, materiais 

históricos e produções culturais, com o intuito de amenizar e, futuramente, acabar com o patriarcalismo. 

Outras medidas devem ser tomadas, mas, como disse Oscar Wilde: “O primeiro passo é o mais 

importante na evolução de um homem ou nação. ” 
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ANEXO C: TEXTO DE UMA ALUNA 
 

Violação à dignidade feminina 

 

Historicamente, o papel feminino nas sociedades ocidentais foi subjugado aos interesses masculinos e tal 

paradigma só começou a ser contestado em meados do século XX, tendo a francesa Simone de Beauvoir 

como expoente. Conquanto tenham sido obtidos avanços no que se refere aos direitos civis, a violência 

contra a mulher é uma problemática persistente no Brasil, uma vez que ela se dá- na maioria das vezes- no 

ambiente doméstico. Essa situação dificulta as denúncias contra os agressores, pois muitas mulheres 

temem expor questões que acreditam ser de ordem particular. 

Com efeito, ao longo das últimas décadas, a participação feminina ganhou destaque nas representações 

políticas e no mercado de trabalho. As relações na vida privada, contudo, ainda obedecem a uma lógica 

sexista em algumas famílias. Nesse contexto, a agressão parte de um pai, irmão, marido ou filho; condição 

de parentesco essa que desencoraja a vítima a prestar queixas, visto que há um vínculo institucional e 

afetivo que ela teme romper. 

Outrossim, é válido salientar que a violência de gênero está presente em todas as camadas sociais, 

camuflada em pequenos hábitos cotidianos. Ela se revela não apenas na brutalidade dos assassinatos, mas 

também nos atos de misoginia e ridicularização da figura feminina em ditos populares, piadas ou músicas. 

Essa é a opressão simbólica da qual trata o sociólogo Pierre Bordieu: a violação aos Direitos Humanos 

não consiste somente no embate físico, o desrespeito está –sobretudo- na perpetuação de preconceitos que 

atentam contra a dignidade da pessoa humana ou de um grupo social. 

Destarte, é fato que o Brasil encontra-se alguns passos à frente de outros países o combate à violência 

contra a mulher, por ter promulgado a Lei Maria da Penha. Entretanto, é necessário que o Governo 

reforce o atendimento às vítimas, criando mais delegacias especializadas, em turnos de 24 horas, para o 

registro de queixas. Por outro lado, uma iniciativa plausível a ser tomada pelo Congresso Nacional é a 

tipificação do feminicídio como crime de ódio e hediondo, no intuito de endurecer as penas para os 

condenados e assim coibir mais violações. É fundamental que o Poder Público e a sociedade – por meio 

de denúncias – combatam praticas machistas e a execrável prática do feminicídio. 
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ANEXO D: TEXTO DE UM ALUNO 
 

Conserva a Dor 

 

O Brasil cresceu nas bases parternalistas da sociedade europeia, visto que as mulheres eram excluídas das 

decisões políticas e sociais, inclusive do voto. Diante desse fato, elas sempre foram tratadas como cidadãs 

inferiores cuja vontade tem menor validade que as demais. Esse modelo de sociedade traz diversas 

consequências, como a violência contra a mulher, fruto da herança social conservadora e da falta de 

conscientização da população. 

Casos relatados cotidianamente evidenciam o conservadorismo do pensamento da população brasileira. 

São constantes as notícias sobre o assédio sexual sofrido por mulheres em espaços públicos, como no 

metrô paulistano. Essas ações e a pequena reação a fim de acabar com o problema sofrido pela mulher 

demonstram a normalidade da postura machista da sociedade e a permissão velada para o seu 

acontecimento. Esses constantes casos são frutos do pensamento machista que domina a sociedade e 

descende diretamente do paternalismo em que cresceu a nação. 

Devido à postura machista da sociedade, a violência contra a mulher permanece na contemporaneidade, 

inclusive dentro do Estado. A mulher é constantemente tratada com inferioridade pela população e pelos 

próprios órgãos públicos. Uma atitude que demonstra com clareza esse tratamento é a culpabilização da 

vítima de estupro que, chegando à polícia, é acusada de causar a violência devido à roupa que estava 

vestindo. A violência se torna dupla, sexual e psicológica; essa, causada pela postura adotada pela 

população e pelos órgãos públicos frente ao estupro, causando maior sofrimento à vítima. 

O pensamento conservador, machista e misógino é fruto do patriarcalismo e deve ser combatido a fim de 

impedir a violência contra aquelas que historicamente sofreram e foram oprimidas. Para esse fim, é 

necessário que o Estado aplique corretamente a lei, acolhendo e atendendo a vítima e punindo o 

violentador, além de promover a conscientização nas escolas sobre a igualdade de gênero e sobre a 

violência contra a mulher. Cabe à sociedade civil, o apoio às mulheres e aos movimentos feministas que 

protegem as mulheres e defendem os seus direitos, expondo a postura machista da sociedade. Dessa 

maneira, com apoio do Estado e da sociedade, aliado ao debate sobre a igualdade de gênero, é possível 

acabar com a violência contra a mulher. 
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ANEXO E: TEXTO DE UM ALUNO 
 

Por um basta na violência contra a mulher 

 

A violência contra a mulher no Brasil ainda é grande. Entretanto, deve haver uma distinção entre casos 

gerais (que ocorrem independentemente do sexo da vítima) e casos específicos. Os níveis de homicídios, 

assaltos, sequestros e agressões são altos, portanto, o número de mulheres atingidas por esse índice 

também é grande. Em casos que a mulher é vítima devido ao seu gênero, como estupros, abusos sexuais e 

agressões domésticas, as Leis Maria da Penha e do Feminicídio, aliadas às Delegacias das Mulheres e ao 

Ligue 180 são meios de diminuir esses casos. 

O sistema de segurança no Brasil é falho. Como a violência é alta e existe uma enorme burocracia, os 

casos denunciados e julgados são pequenos. Além do mais, muitas mulheres têm medo de seus 

companheiros ou dependem financeiramente deles, não contando as agressões que sofrem. Dessa forma, 

mais criminosos ficam livres e mais mulheres se tornam vítimas. 

Alguns privilégios são necessários para garantir a integridade física e moral da vítima, como a Lei Maria 

da Penha, que é um marco para a igualdade de gênero e serve de amparo para todo tipo de violência 

doméstica e já analisou mais de 300 mil casos. Há também medidas que contribuem para reduzir assédios 

sexuais e estupros, como a criação do vagão feminino em São Paulo e a permissão para que ônibus parem 

em qualquer lugar durante a noite, desde que isso seja solicitado por uma mulher. 

Também é alarmante os casos que envolvem turismo sexual. Durante a Copa do Mundo de 2014, houve 

um grande fluxo de estrangeiros para o Brasil. Muitos vêm apenas para se relacionar com as mulheres 

brasileiras, algo ilegal, que que prostituição é crime. Não bastasse, o pior é o envolvimento de menores de 

idade. Inúmeros motivos colocam crianças e adolescentes nessa vida, como o abandono familiar, o 

aliciamento por terceiros e até sequestros. 

Portanto, para reduzir drasticamente a violência contra a mulher, deve ocorrer uma intensificação na 

fiscalização, através das Leis que protegem as vítimas femininas. No que se refere à punição dos 

criminosos, deve ocorrer o aumento das penas ou até atitudes mais drásticas, como a castração química 

de estupradores (garantindo a reincidência zero). Para aumentar o número de denúncias, a vítima deve se 

sentir protegida e não temer nada. Por isso, mobilizações sociais, através de propagandas e centros de 

apoio devem ser adotadas. Todas essas medidas culminariam em mais denúncias, mais julgamentos e 

mais prisões, além de diminuir os futuros casos, devido às prisões exemplares. 
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ANEXO F: TEXTO DE UMA ALUNA 
 

 

O feminismo é o movimento que luta pela igualdade social, política e econômica dos gêneros. 

Hodiernamente, muitas conquistas em prol da garantia dessas igualdades já foram alcançadas – a 

exemplo do direito ao voto para as mulheres, adquirido no Governo Vargas. Entretanto, essas conquistas 

não foram suficientes para eliminar o preconceito e a violência existentes na sociedade brasileira. 

De acordo com o site “Mapa da Violência”, nas últimas três décadas houve um aumento de mais de 200% 

nos índices de feminicídio no país. Esse dado evidencia a baixa eficiência dos mecanismos de auxílio à 

mulher, tais como a Secretaria de Políticas para as mulheres e a Lei Maria da Penha. A existência desses 

mecanismos é de suma importância, mas suas ações não estão sendo satisfatórias para melhorar os 

índices alarmantes de agressões contra o, erroneamente chamado, “sexo frágil.” 

Mas, apesar de ser o principal tipo, não é só agressão física a responsável pelas violências contra a 

mulher. Devido ao caráter machista e patriarcal da sociedade brasileira, o preconceito começa ainda na 

juventude, com o tratamento desigual dado a filhos e filhas – comumente nota-se uma maior restrição para 

o sexo feminino. Além disso, há a violência moral, ainda muito frequente no mercado de trabalho. 

Pesquisas comprovam que, no Brasil, o salário dado a homens e mulheres é diferente, mesmo com ambos 

exercendo a mesma função. Ademais, empresas preferem contratar funcionários do sexo masculino para 

não se preocuparem com uma possível licença maternidade. 

É evidente, portanto, que ainda há entraves para garantir a segurança da mulher brasileira. Desse modo, 

o Estado deve, mediante a ampliação da atuação dos órgãos competentes, assegurar o atendimento 

adequado às vítimas e a punição correta aos agressores. Além disso, cabe às empresas a garantia de 

igualdade no espaço laboral, pagando um salário justo e admitindo funcionários pela sua qualificação, 

livre de preconceitos. Por fim, é dever da sociedade o respeito ao sexo feminino, tratando igualmente 

homem e mulher. Assim, alcançar-se-á uma sociedade igualitária e de harmonia para ambos os gêneros. 
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ANEXO G: TEXTO DE UMA ALUNA 

 

É inegável o fato de que, na sociedade brasileira contemporânea, a igualdade de gêneros é algo que existe 

apenas na teoria. Medidas como a criação da Lei Maria da Penha e da Delegacia da Mulher, apesar de 

auxiliarem na fiscalização contra a violência ao sexo feminino e na proteção das vítimas, são insuficientes 

e pouco eficazes, algo comprovado através da alta taxa de feminicídios ocorridos em nosso país, além dos 

enormes índices de relatos de vítimas de violência. 

O aumento notório de crimes contra a mulher realizados na última década deve-se a inúmeros fatores. A 

completa burocracia presente nos processos de atendimento às vítimas de estupro, por exemplo, refuta 

mulheres que apresentam traumas e não recebem acompanhamento psicológico adequado, sendo 

orientadas a realizar o exame de corpo de delito, procedimento, por vezes, invasivo. Além disso, é comum 

que o relato da vítima tenha sua veracidade questionada, não recebendo a atenção necessária. Com o 

afastamento de possíveis denúncias, não há redução no número de assassinatos e de episódios violentos. 

A cultura machista em que estamos inseridos dissemina valores como a culpabilização da vitima: muitas 

vezes, a mulher se cala porque pensa que é a culpada pela violência que sofre. Acredita-se, também, que 

apenas a violência física e sexual deve ser denunciada, ou que a opressão moral é algo comum. A 

passividade diante de tais situações cede espaço para o crescimento de comportamentos violentos dentro 

da sociedade. 

Tendo em vista as causas dos altos índices de violência contra a mulher no Brasil, é necessário que haja 

intervenção governamental para aprimorar os órgãos de defesa contra tais crimes, de modo a tornar o 

atendimento mais rápido e atencioso. O mais importante, no entanto, é atingir a origem do problema e 

instituir em escolas aulas obrigatórias sobre igualdade de gênero, apresentando de forma mais simples 

conceitos desenvolvidos, por exemplo, por Simone de Beauvoir, de modo a desconstruir desde cedo ideias 

preconceituosas que são potenciais estimulantes para futuros comportamentos violentos. 
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ANEXO H: TEXTO DE UMA ALUNA 

 

A submissão da mulher em uma sociedade patriarcalista como a brasileira é um fato que tem origens 

históricas. Por todo o mundo, a figura feminina teve seus direitos cerceados e a liberdade limitada devido 

ao fato de ser considerada “frágil” ou “sensível”, ainda que isso não pudesse ser provado cientificamente. 

Tal pensamento deu margem a uma ampla subjugação da mulher e abriu portas a atos de violência a ela 

direcionados. 

Nessa perspectiva, a sociedade brasileira ainda é pautada por uma visão machista. A liberdade feminina 

chega a ser tão limitada ao ponto que as mulheres que se vestem de acordo com as próprias vontades, 

expondo partes do corpo consideradas irreverentes, correm o risco de seres violentadas sob a justificativa 

de que “estavam pedindo por isso”. Esse pensamento perdura no meio social, ainda que muitas 

conquistas de movimento feministas – pautados no existencialismo da filósofa Simone de Beauvoir – 

tenham contribuído para diminuir a percepção arcaica da mulher como objeto. 

Diante disso, as famílias brasileiras com acesso restrito à informação globalizada ou desavisadas a 

respeito dos direitos humanos continuam a pôr em prática atos atrozes em direção àquela que deveria ser 

o centro de gravitação do lar. A violência doméstica, em especial física e psicológica, é praticada por 

homens com necessidade de autoafirmação ou sob influência de drogas (com destaque para o álcool) e faz 

milhares de vítimas diariamente no país. Nesse sentido, a criação de leis como a do feminicídio e Maria da 

Penha foram essenciais para apaziguar os conflitos e dar suporte a esse grupo antes marginalizado. 

Paralelo a isso, o exemplo dado pelo pai ao violentar a companheira tem como consequência a 

solidificação desse comportamento psicológico dos filhos. As crianças, dotadas de pouca capacidade de 

discernimento, sofrem ao ver a mãe sendo violentada e têm grandes chances de se tornarem adultos 

violentos, contribuindo para a manutenção das práticas abusivas nas gerações em desenvolvimento e 

dificultando a extinção desse comportamento na sociedade. 

Desde os primórdios, nas primeiras sociedades formadas na Antiguidade até hoje, a mulher luta por 

liberdade, representatividade e respeito. O Estado pode contribuir nessa conquista ao investir em ONGs 

voltadas à defesa dos direitos femininos e ao mobilizar campanhas e palestras públicas em escolas, 

comunidades e na mídia, objetivando a exposição da problemática e o debate acerca do respeito aos 

direitos femininos. É importante também a criação de um projeto visando a distribuição de histórias em 

quadrinhos e livros nas escolas, conscientizando as crianças e jovens sobre a "igualdade de gênero" de 

forma interativa e divertida. 
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ANEXO I: TEXTO DE UM ALUNO 

 

 

Da teoria à prática 

 

Desde o Iluminismo, já sabemos – ou deveríamos saber – que uma sociedade só progride quando um se 

mobiliza com o problema do outro. No entanto, quando se observa a persistência da violência contra a 

mulher no Brasil em pleno século XXI, percebe-se que esse ideal iluminista é verificado na teoria e não 

desejavelmente na prática. Muitos importantes passos já foram dados na tentativa de se reverter esse 

quadro. Entretanto, para que seja conquistada uma convivência realmente democrática, hão de ser 

analisadas as verdadeiras causas desse mal. 

Em uma primeira abordagem, é importante sinalizar que, ainda que leis como a “Maria da Penha” 

tenham contribuído bastante para o crescimento do número de denúncias relacionadas à violência – física, 

moral, psicológica, sexual – contra a mulher, ainda se faz presente uma limitação. A questão emocional, 

ou seja, o medo, é uma causa que desencoraja inúmeras denúncias: muitas vezes, a suposta submissão 

econômica da figura feminina agrava o desconforto. Em outros casos, fora do âmbito familiar, são 

instrumentos da perpetuação da violência o medo de uma retaliação do agressor e a “vergonha social”, o 

que desestimula a busca por justiça e por direitos, peças-chave na manutenção de qualquer democracia. 

Em uma análise mais aprofundada, devem ser considerados fatores culturais e educacionais brasileiros. 

Por muito tempo, a mulher foi vista como um ser subordinado, secundário. Esse errôneo enraizamento 

moral se comunica com a continuidade da suposta “diminuição” da figura feminina, o que eventualmente 

acarreta a manutenção de práticas de violência das mais variadas naturezas. A patriarcal cultura verde-

amarela, durante muitos anos, foi de encontro aos princípios do Iluminismo e da Revolução Francesa: 

nesse contexto, é fundamental a reforma de valores da sociedade civil. 

Torna-se evidente, portanto, que a persistência da violência contra a mulher no Brasil é grave e exige 

soluções imediatas, e não apenas um belo discurso. Ao Poder Judiciário, cabe fazer valer as leis já 

existentes, oriundas de inúmeros discursos democráticos. A mídia, por meio de ficções engajadas, deve 

abordar a questão instigando mais denúncias – cumprindo, assim, o seu importante papel social. A escola, 

instituição formadora de valores, junto às Ong's, deve promover palestras a pais e alunos que discutam 

essa situação de maneira clara e eficaz. Talvez dessa forma a violência contra a mulher se faça presente 

apenas em futuros livros de história e a sociedade brasileira possa transformar os ideais iluministas em 

prática, e não apenas em teoria. 
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ANEXO J: TEXTO DE UMA ALUNA 

 

 

A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Isso 

deve ser enfrentado, uma vez que, diariamente, mulheres são vítimas dessa questão. Nesse sentido, dois 

aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico cultural e o desrespeito às leis. 

Segundo a História, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. Comprova-se isso pelo 

fato de elas poderem exercer direitos políticos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas 

próprias roupas muito tempo depois do gênero oposto. Esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de 

violência contra as mulheres, corroboram a ideia de que elas são vítimas de um legado histórico-cultural. 

Nesse ínterim, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos a ponto de enraizar-se na sociedade 

contemporânea, mesmo que de forma implícita, à primeira vista. 

Conforme previsto pela Constituição Brasileira, todos são iguais perante à lei, independente de cor, raça 

ou gênero, sendo a isonomia salarial, aquela que prevê mesmo salário para os que desempenham mesma 

função, também garantida por lei. No entanto, o que se observa em diversas partes do país, é a gritante 

diferença entre os salários de homens e mulheres, principalmente se estas foram negras. Esse fato causa 

extrema decepção e constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras e sem ter a quem recorrer. 

Desse modo, medidas fazem-se necessárias para solucionar a problemática. 

Diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado proteger as mulheres da violência, tanto física 

quanto moral, criando campanhas de combate à violência, além de impor leis mais rígidas e punições 

mais severas para aqueles que não as cumprem. Some-se a isso investimentos em educação, valorizando e 

capacitando os professores, no intuito de formar cidadãos mais comprometidos em garantir o bem-estar 

da sociedade como um todo. 
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