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Leia atentamente o texto abaixo e digite sua Redação conforme Manual de Orientações. 
 

 
Desde que as medidas de isolamento social, para quem pode ficar em casa, 

entraram em vigor, um triste número também começou a subir nas estatísticas, e não de 

casos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Foram o de denúncias de 

violência doméstica: o aumento foi de cerca de 50% apenas no Rio de Janeiro, mas a 

realidade de avanço nos casos aconteceu em todo o mundo. 

 [...] 

Diretora da organização Cepia (Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação), Leila Linhares 

Barsted [em entrevista à Revista Fórum] fala do impacto da pandemia na violência doméstica. 

“A manutenção das pessoas em casa e a violência reforçam o que é falado há anos: a casa não 

é o lugar mais seguro para mulheres e meninas. O abuso e a violência sexual ocorrem majoritariamente 

dentro de casa, por pessoas próximas. Este é um elemento da sociedade brasileira e, ao longo dos 

séculos, o Estado não a previne. Simplesmente responde com punição ou de forma violenta. O aumento 

nas agressões, violências e feminicídios não está acontecendo só aqui. Percebemos o fenômeno da 

dominação, das relações de poder, que historicamente se instituíram do homem para a mulher. ” 

“O confinamento aumentou o sentimento de aprisionamento das mulheres. Ela está convivendo 

forçadamente com o homem que já a agredia. O confinamento faz com que a agressividade se amplie 

através da convivência forçada, faz com que eles exijam comportamentos ainda mais subservientes. 

Antes, um ou outro estavam fora de casa algumas horas. Agora, ele vai exigir que as tarefas domésticas 

sejam feitas, sexo forçado. E ela tem que fazer tudo para não irritá-lo. A pandemia potencializa o papel 

de dominador dos homens. E as mulheres não têm para onde fugir.” 

Texto adaptado. https://amaerj.org.br/noticias/revista-forum-acoes-para-salvar-vidas/ e https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/violencia-
domestica-dispara-na-quarentena-como-reconhecer-proteger-denunciar-24405355. Acesso em: 21 ago. 2020 

 

Tomando como base os textos apresentados e seu conhecimento de mundo, utilizando o texto 
dissertativo-argumentativo, disserte sobre o impacto do isolamento social por conta 
da pandemia do novo coronavírus na violência doméstica. 

 


