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Em 2015, a prova do ENEM trouxe o tema: “A persistência da violência contra a mulher
na sociedade brasileira”, e os seguintes textos para auxiliar a produção.

Explore todos os dados ofertados pelos
textos, extraia todas as informações.

Texto 1

Nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010 foram assassinadas no país acima de 92 mil
mulheres, 43,7 mil só na última década. O número de mortes nesse período passou de
1.353 para 4.465, que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o
quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país.
 (WALSELFISZ, J. J. Mapa da Violência 2012. Atualização: Homicídio de mulheres no Brasil. Disponível em: www.mapadaviolencia.org.br.
Acesso em: 8 jun. 2015) 
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Analisando o tema, logo de início chamo a atenção
para a expressão “a persistência”, isso nos faz
chegar a algumas constatações: a violência contra a
mulher é um fato negativo histórico; há combate a
essa violência; o combate ainda não surtiu o efeito
desejado; as medidas contra tal violência precisam
ser intensificadas.
A proposta do ENEM 2015 trouxe muitos dados
para que o candidato pudesse embasar o texto e
fortalecer a argumentação. Também abordou a
questão dos impactos da Lei Maria da Penha,
demonstrando que a conscientização da sociedade
não foi suficiente para mudar o comportamento
violento de parte da sociedade que ainda comete
esse tipo de crime. Assim, as punições previstas em
lei podem ser um grande trunfo para diminuir os
números da violência contra a mulher.
Tente escrever um texto de acordo com a proposta
de 2015 e não esqueça de finalizar, indicando uma
intervenção para o problema, mas lembre que lei e
educação devem estar juntas para realmente
modificar essa triste realidade.
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