
 
 

 

PROPOSTA ENEM 

Com base na leitura dos textos motivadores apresentados e nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o 

tema A IMPORTÂNCIA DO DEBATE SOBRE RELACIONAMENTO ABUSIVO NO BRASIL, apresentando 

proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 

coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  

 
Amar não é prender nem ter domínio sobre alguém, mas consiste em fazer livre a quem se ama e se quer 

bem, do amor que não promove a liberdade, não convém. 
Padre Fábio de Melo 

 

TEXTO I   

O que caracteriza o relacionamento abusivo? 

Relação abusiva é aquela em que predomina o excesso de poder sobre o outro. É o “desejo” de controlar o 

parceiro, de “tê-lo para si”. Esse comportamento, geralmente, inicia-se de modo sutil e, aos poucos, 

ultrapassa os limites, causando sofrimento e mal-estar.  

É difícil definir quando um relacionamento é abusivo, porém, os principais indicativos de uma pessoa abusiva 

são: ter ciúme e possessividade exagerados; querer ter controle sobre as decisões e as ações do outro; 

isolar o parceiro até mesmo do convívio com amigos e familiares; ser violento verbalmente e/ou fisicamente 

e pressionar ou obrigar o cônjuge a ter relações sexuais.  

 

(Raquel Silva Barretto é psicóloga graduada na Universidade Federal Fluminense e mestranda em Saúde 

Pública pela ENSP/Fiocruz, na subárea Violência e Saúde. Ela é colaboradora voluntária no site Livre de 

Abuso e, em entrevista ao Repórter Unesp, falou sobre as principais características de um relacionamento 

abusivo e como agir ao perceber que você está envolvida em um.)  
Disponível em: Acesso em: 17 jul. 2020. (adaptado).. 

 

TEXTO II 

Nossa cultura, através de artigos de consumo, costuma naturalizar o abuso de forma poética e romantizada, 

negligenciando seu caráter destrutivo e tornando-o sexy e desejável. Essa “romantização” do abuso faz com 

que a grande maioria da sociedade não consiga identificar de imediato as violências silenciosas presentes 

na vida de um casal, muitas vezes, por acreditarem que esses episódios sejam apenas fases naturais de 

todo e qualquer relacionamento afetivo, enquanto pesquisas mostram que um relacionamento que se 

constrói com bases abusivas tende a terminar de maneira cruel para suas vítimas, causando danos, às 

vezes, irreparáveis.  

A criação dessa linha tênue entre uma relação destrutiva e a idealização romântica torna-se extremamente 

perigosa, na medida em que a conjunção das consequências psicológica, moral e patrimonial das vítimas 

de violência doméstica e familiar ocasionam resultados tão graves quanto a violência física. 

 
 Disponível em: Acesso em: 18 jul. 2020 (adaptado). 
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TEXTO III 

A discussão sobre relacionamentos abusivos tem ganhado cada vez mais espaço entre as mulheres. 

Relações tóxicas, que têm como base a violência psicológica (quando não evoluem para a física), são a 

realidade de muitas, inclusive famosas.  

A atriz e comediante Mariana Xavier falou sobre o assunto durante uma live em seu Instagram em parceria 

com a revista Marie Claire no final de maio. Durante a conversa, ela abriu detalhes do seu antigo casamento, 

que terminou em 2008, e contou que vivia em um relacionamento abusivo. 

 — A gente tem uma tendência a achar que um relacionamento só é abusivo se tem agressão física, mas, 

quando a violência é psicológica, é muito mais fácil você negligenciar. A mulher foi criada com essas ideias 

de ter que ser paciente. “Ele é menino, ele vai aprender, ele faz isso porque ele te ama” — disse ela. — Nem 

todo relacionamento abusivo evolui para uma agressão física, mas, se chegou a esse ponto, já existia uma 

violência psicológica que foi negligenciada.  

A atriz contou ainda que, por causa do então marido, afastou-se de muitos amigos, o que pode ser um dos 

indicadores de uma relação abusiva. Mariana também destacou três sentimentos que devem servir para ligar 

o alerta da toxicidade de uma relação: medo, humilhação e vergonha.  

— Se você começa a editar suas histórias para contar para a família ou amigos, para “não pensarem mal 

dele”, acenda um sinal de alerta. 
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TEXTO IV 
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