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Redação de LAIANE	DA	SILVA	CARVALHO

Escola pública de Valença – BA

Mesmo com a vigência da Lei Maria da Penha, com a 
criminalização do feminicídio na última década, o aumento 
percentual do número de mulheres vítimas de homicídio no Brasil 
persiste . Tipificada pela violência f ísica, moral , psicológica ou 
sexual , a violação dos direitos femininos tem suas raízes em 
construções sociais e culturais, incorporadas como legítimas, que 
precisam ser desfeitas, pois, do contrário, o ideal de indistinção 
no gozo dos direitos fundamentais do cidadão não se consolidará.

A crença na subalternidade femina é construída socialmente . 
A filósofa Simone de Beauvoir corrobora isso ao afirmar que 
“ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. Os dizeres de Beauvoir 
revelam como a associação da figura feminina a determinados 
papéis não é condicionada por características biológicas, mas por 
pré-determinações sociais. Seguindo essa linha de pensamento, 
é usual , por exemplo, que mulheres que exerçam profissões 
tradicionalmente associadas a homens, como a de motorista, 
sofram preconceito no ambiente de trabalho e sejam violentadas 
psicologicamente.

Além disso, a continuidade de práticas violentas contra a 
mulher é favorecida pelo que o pensador Pierre Bourdieu definiu 
como violência simbólica. Nesse tipo de violência, a sociedade 
passa a aceitar como natural as imposições de um segmento social 
hegemônico, neste caso, o gênero masculino, causando a legitimação 
da violação de direitos e/ou da desigualdade. Nesse contexto, urge a 
tomada de medidas que visem mitigar a crença de que as mulheres 
são inferiores. Para isso, cabe à sociedade civil organizada, o terceiro 
setor, a realização de palestras que instruam acerca da igualdade 
entre os gêneros. Ao poder público, cabe instituir a obrigatoriedade 
de participação masculina em fóruns, palestras e seminários que 
discorram acerca da importância do respeito às mulheres.

Procedendo-se assim, casos como o da francesa Olympe de 
Gouges, guilhotinada na Revolução Francesa por exigir direitos 
femininos, ficarão apenas como o símbolo de um passado em que os 
Direitos Humanos não eram para todos.
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Comentário

o texto demonstra que a participante tem excelente domínio da modalidade escrita 

formal	da	Língua	Portuguesa e de escolha de registro. o texto contém apenas um erro de 

pontuação, com o emprego inadequado de vírgula nas linhas finais do terceiro parágrafo (“Ao 

poder público, cabe...”), configurando um desvio gramatical, e apenas um erro de ortografia 

na linha inicial do segundo parágrafo, na qual a palavra “femina” (em vez de “feminina”) não 

segue a grafia oficial, ou seja, trata-se de um desvio de convenção da escrita. 

A participante desenvolve o tema proposto no enunciado da prova por meio de 

argumentação consistente, fundamentando-se em repertório sociocultural produtivo, já que 

cita adequadamente Simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu, a Revolução Francesa, além de se 

referir às raízes históricas e ideológicas de que originam o machismo na sociedade brasileira.

Apresenta também excelente domínio	 do	 texto	 dissertativo-argumentativo, com 

introdução, desenvolvimento e conclusão, e organiza o texto em quatro parágrafos bem 

construídos e bem articulados entre si. o tema é desenvolvido de modo consistente e autoral 

em defesa de seu ponto de vista, por meio do acesso a outras áreas do conhecimento, com 

progressão fluente, articulada ao ponto de vista defendido. 

Desenvolve a tese de que é necessário, principalmente por meio de campanhas 

educativas, um combate efetivo à violência contra a mulher, proveniente da predominância 

do patriarcalismo. 

A participante articula bem as ideias, os argumentos, as partes do texto e apresenta, 

sem inadequações, repertório	diversificado	de	recursos	coesivos, com o uso de conectores 

variados (e, que, em que, pois, mas, como) e de elementos referenciais e sequenciadores 

linguísticos, como “corrobora isso”, “Seguindo essa linha de pensamento” (2° parágrafo); 

“Além disso”, “Nesse tipo”, “Nesse contexto”, “Para isso” (3° parágrafo); “Procedendo assim” 

(4° parágrafo).

Considera que é necessário mitigar a crença de que as mulheres são inferiores por 

meio de excelente proposta de intervenção que respeita os direitos humanos: aponta o 

papel da sociedade civil organizada, que deveria promover campanhas educativas e palestras 

sobre igualdade entre os gêneros, bem como aponta o papel do poder público, que deveria 

“instituir a obrigatoriedade de participação masculina em fóruns, palestras e seminários que 

discorram acerca da importância do respeito às mulheres”. trata-se de redação cuja proposta 

de intervenção é bem elaborada, relaciona-se ao tema e decorre da discussão desenvolvida 

no texto.

Enfim, a redação apresenta encadeamento entre as ideias e demonstra competência em 

selecionar,	relacionar,	organizar	e	interpretar	informações,	fatos	e	argumentos	em	defesa	
de um ponto de vista: o tema é desenvolvido de forma coerente, os argumentos selecionados 

são consistentes e a conclusão é relacionada ao ponto de vista adotado.
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Redação de AMANDA	CARVALHO	MAIA	CASTRO

Escola privada de Niterói – RJ

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 f ísica, 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 Beauvoir 
“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, 
por estarem dentro da construção social advinda da ditadura 
do patriarcado. Consequentemente, a punição para esse tipo de 
agressão é dificultada pelos traços culturais existentes, e, assim, a 
liberdade para o ato é aumentada.

Além disso, há 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 f ísica 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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Comentário

o texto demonstra que a participante tem excelente domínio da modalidade escrita 

formal	 da	 Língua	 Portuguesa e de escolha de registro. Não há erros gramaticais ou de 

convenções da escrita. 

A redação organiza-se em quatro parágrafos bem construídos e bem articulados entre si.

A participante desenvolve o tema proposto no enunciado da prova por meio de 

argumentação consistente, baseada em repertório sociocultural produtivo, já que cita Simone 

de Beauvoir, bem como se refere às raízes históricas e ideológicas do machismo na sociedade 

brasileira.

Apresenta também excelente domínio	 do	 texto	 dissertativo-argumentativo, com 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Em seu texto, o tema é desenvolvido de modo 

consistente e autoral, mediante acesso a outras áreas do conhecimento, com progressão 

fluente, articulada ao ponto de vista defendido. 

Desenvolve a tese de que é necessário um combate efetivo à naturalização da violência 

contra a mulher, suscitada pela dominância do patriarcalismo e difundida, principalmente, 

pelo controle da mídia.

A participante articula bem as ideias, os argumentos, as partes do texto e apresenta, 

sem inadequações, repertório	diversificado	de	recursos	coesivos, tais como: “por essa causa”, 

“Além da”, “dentre esses”, “Nesse âmbito” (1° parágrafo); “Isso se dá porque”, “Dessa forma”, 

“Consequentemente” (2° parágrafo); “Além disso”, “Dessa maneira”, “Por conseguinte” (3° 

parágrafo); “portanto”, “Para que essa”, “Ademais”, “assim” (4° parágrafo). 

A redação apresenta encadeamento entre as ideias e demonstra a competência 

da participante em selecionar,	 relacionar,	 organizar	 e	 interpretar	 informações,	 fatos	 e	

argumentos	em	defesa	de	um	ponto	de	vista: o tema é desenvolvido de forma coerente, 

os argumentos selecionados são consistentes, e a conclusão é relacionada ao ponto de vista 

adotado.

Por meio de excelente proposta de intervenção que respeita os direitos humanos, 

assevera ser necessária uma mudança de atitude da mídia, a fim de que a capacidade de 

propagação de informação dos meios midiáticos deixe de ser utilizada para promover a 

objetificação da mulher e passe a ser utilizada para difundir campanhas governamentais que 

veiculem a importância de denunciar as agressões sofridas pelo sexo feminino. Ademais, é 

preciso que o Poder Legislativo elabore lei que intensifique a punição aos agressores para que 

a reincidência seja reduzida. trata-se de redação cuja proposta de intervenção é suscitada 

pela discussão desenvolvida no texto e se relaciona ao tema, além de ser bem elaborada, 

abrangente e bem detalhada.
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Redação de JULIA	CURI	AUGUSTO	PEREIRA

Escola pública de Campo Grande – MS

Permeada pela desigualdade de gênero, a história 
brasileira deixa clara a posição inferior imposta a todas as 
mulheres. Essas, mesmo após a conquista do acesso ao voto, 
ensino e trabalho – negado por séculos – permanecem vítimas 
da violência, uma realidade que ceifa vidas e as priva do 
direito a terem sua integridade f ísica e moral protegida. 

O machismo e a misoginia são promovidos pela própria 
sociedade. Meninas são ensinadas a aceitar a submissão 
ao posicionamento masculino, ainda que estejam inclusas 
agressões e violência, do abuso psicológico ao sexual . Os 
meninos, por sua vez, têm seu caráter construído à medida 
que absorvem valores patriarcais e abusivos, os quais serão 
refletidos em suas condutas ulteriores. 

Um dos conceitos filosóficos de Francis Bacon , que 
declara o comportamento humano como contagioso, se aplica 
perfeitamente à situação. A violência de gênero, conforme 
permanece a ser reproduzida, torna-se enraizada e frequente . 
Concomitantemente, a voz das mulheres é silenciada e suas 
manifestações são reprimidas, o que favorece o mantimento 
das atitudes misóginas. 

O ensino veta todo e qualquer tipo de instrução a respeito 
do feminismo e da igualdade de gênero e contribui com 
a perpetuação da ignorância e do consequente preconceito. 
Ademais, os veículos de comunicação pouco abordam a 
temática, enquanto o Estado colabora com a Lei Maria da 
Penha, nem sempre eficaz, e com unidades da Delegacia da 
Mulher, em número insuficiente .

Entende-se, diante do exposto, a real necessidade de 
ações governamentais que garantam que a lei puna todos os 
tipos de violência, além da instalação de delegacias específicas 
em áreas necessitadas. Cabe à sociedade, em parceria com a 
mídia e com as escolas, instruções sobre igualdade de gênero e 
campanhas de oposição à violência contra as mulheres. Essas, 
por fim, devem permanecer unidas, através do feminismo, 
em busca da garantia de seus direitos básicos e seu bem-estar 
social . 
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Comentário

A participante demonstra que tem excelente	domínio	da	modalidade	escrita	formal	

da	Língua	Portuguesa	tanto pelas estruturas linguísticas construídas como pela seleção lexical 

e pela escolha de registro. Não há erros de convenções da escrita. Como única inadequação, 

aponta-se, no terceiro parágrafo, o emprego do verbo permanecer (em vez de continuar), no 

trecho “conforme permanece a ser reproduzida”.

A redação está estruturada em cinco parágrafos, nos quais são organizados blocos 

temáticos independentes, mas bem articulados entre si.

o tema proposto no enunciado da prova é bem desenvolvido pela participante, por meio 

de argumentação consistente, fundamentada em repertório sociocultural produtivo, uma vez 

que cita Francis Bacon, extrapola as ideias apresentadas nos textos motivadores e focaliza a 

natureza machista e patriarcal da sociedade brasileira. Apresenta também excelente domínio 

do	texto	dissertativo-argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. o tema 

se desenvolve de modo fluente e articulado ao ponto de vista defendido, configurando autoria. 

Em defesa de seu ponto de vista, a texto apresenta informações relacionadas ao papel 

da educação e dos veículos de comunicação na construção da desigualdade entre os gêneros 

e do preconceito contra a mulher.

A redação apresenta encadeamento entre as ideias e a participante demonstra 

competência em	 selecionar,	 relacionar,	 organizar	 e	 interpretar	 informações,	 fatos	 e	

argumentos	em	defesa	de	um	ponto	de	vista: o tema é desenvolvido de forma coerente, 

os argumentos selecionados são consistentes e a conclusão é relacionada ao ponto de vista 

adotado.

 Além de assegurar a continuidade e a progressividade temáticas, o texto articula, sem 

inadequações, repertório	diversificado	de	recursos	coesivos, que concatenam as informações 

apresentadas, como “Essas” (1° parágrafo); “ainda que”, “por sua vez”, “os quais” (2° parágrafo), 

“se aplica perfeitamente à situação”, “o que” (3° parágrafo); “Ademais” (4° parágrafo); “diante 

do exposto”, “além”, “Essas” (5° parágrafo).

Ao elaborar sua excelente proposta de intervenção, que respeita os direitos humanos, 

a participante considera que são necessárias ações governamentais, como a multiplicação de 

delegacias especiais de atendimento à mulher, e ações da sociedade, dos meios midiáticos e 

do sistema educacional em campanhas de oposição à violência contra as mulheres. A proposta 

de intervenção relaciona-se ao tema e resulta da discussão desenvolvida no texto, além de ser 

abrangente, bem elaborada e bem detalhada.
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Redação de ALÍCIA	CRISTINE	SALOME	ROZZA

Escola privada de Jaraguá do Sul – SC

Na revolução de 1930, paulistas insatisfeitos com a falta do 
poder político que detinham na República do café com leite usaram 
a falta de uma constituição para se rebelar contra o governo Vargas. 
O presidente, cedendo às pressões, garantiu na nova Constituição 
um direito nunca antes conquistado pela mulher: o direito ao voto. 
A inclusão da mulher na sociedade como cidadã, porém, não foi 
o suficiente para deter o pensamento machista que acompanhou 
o Brasil por tantos séculos – fato evidenciado nos índices atuais 
altíssimos de violência contra a mulher. 

De acordo com o Mapa da Violência de 2012, entre 1980 
e 2010 houve um aumento de 230% na quantidade de mulheres 
vítimas de assassinato no país; além disso, 7 de cada 10 mulheres 
que telefonaram para o Ligue 180 afirmaram ter sido violentadas 
pelos companheiros. Em países como o Afeganistão, a mulher que 
trai o marido é enterrada até que somente a cabeça fique à mostra 
e, então, é apedrejada; apesar de reagirmos com horror perante 
tal atrocidade, um país que triplica a quantidade de mulheres 
mortas em 30 anos deve ser tratado com igual despeito quando se 
trata do assunto. Apesar de acharmos que a mentalidade do povo 
melhora com o passar do tempo, a mentalidade brasileira mostra 
crescente atraso quanto à igualdade de direitos entre os gêneros, e 
tal mentalidade leva a fatalidades que deveriam ser raras em pleno 
século XXI.

Uma pesquisa feita pela Rede Globo mostrou que, entre 
homens e mulheres entrevistados, mais da metade afirmou 
que mulheres que vestem roupas curtas merecem ser abusadas 
sexualmente . A violência contra a mulher começa exatamente 
com as regras implícitas que a sociedade impõe: se a mulher não 
seguir tal regra, merece ser violentada. Portanto, apesar de todos 
os direitos conquistados constitucionalmente pelo sexo feminino, 
normas culturais que passam entre gerações fazem o pensamento 
conservador e machista se perpetuar e ser a justificativa para as 
atrocidades f ísicas e psicológicas cometidas contra a mulher. 

Muitas vezes presa a um relacionamento de muito tempo, a 
mulher aceita a condição à qual é submetida e se nega a procurar 
algum tipo de ajuda. A mudança deve acontecer de três formas: 
primeiramente, a mulher não pode deixar-se levar pelo pensamento 
machista da sociedade e deve entender que não há justificativa 
para a agressão; pessoas que têm conhecimento de mulheres que 
aceitam a violência, por sua vez, devem telefonar para o Ligue 
180 com ou sem o consentimento da vítima; e, por fim, a geração 
atual deve preocupar-se em deixar de transmitir culturalmente 
a ideia de que o gênero feminino é inferior. Para que as gerações 
seguintes vivam em um país igualitário, a mudança começa agora. 
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Comentário

o texto demonstra que a participante tem excelente domínio da modalidade 

escrita	formal	da	Língua	Portuguesa e de escolha de registro. Não há erros gramaticais ou 

de convenções da escrita, a não ser pelo uso impróprio da palavra “despeito”, no segundo 

parágrafo. 

A participante desenvolve o tema proposto no enunciado da prova por meio de 

argumentação consistente, fundamentada em repertório sociocultural produtivo, já que cita 

adequadamente a instituição do voto feminino por Getúlio Vargas na década de 1930.

Apresenta também excelente domínio	 do	 texto	 dissertativo-argumentativo, com 

introdução, desenvolvimento e conclusão. A redação organiza-se em quatro parágrafos 

bem construídos e bem articulados entre si. Em seu texto, o tema é desenvolvido de modo 

consistente e autoral em defesa de seu ponto de vista, por meio do acesso a outras áreas do 

conhecimento, com progressão fluente e articulada ao ponto de vista defendido. 

o ponto de vista defendido é o de que é necessário combater efetivamente o pensamento 

machista e conservador “que acompanhou o Brasil por tantos séculos” e que promove a 

perpetuação da violência contra a mulher. A redação apresenta encadeamento entre as ideias 

e demonstra a competência da participante em selecionar, relacionar, organizar e interpretar 

informações,	fatos	e	argumentos	em	defesa	de	um	ponto	de	vista: o tema é desenvolvido de 

forma coerente, os argumentos selecionados são consistentes e a conclusão é relacionada ao 

ponto de vista adotado.

A participante articula bem as ideias, os argumentos, as partes do texto e apresenta, 

sem inadequações, repertório	 diversificado	 de	 recursos	 coesivos, tais como: “porém” 

(1° parágrafo); “De acordo com”, “além disso”, “apesar de”, “a tal” (2° parágrafo); “Portanto” 

(3° parágrafo); “primeiramente”, “por sua vez”, “e, por fim” (4° parágrafo). 

o texto apresenta excelente proposta de intervenção, desdobrada em três frentes: 

conscientização das mulheres, que não devem “deixar-se levar pelo pensamento machista da 

sociedade”; denúncias pelo Ligue 180, com ou sem o consentimento da vítima, e mudança 

nas crenças culturais. trata-se de redação cuja proposta de intervenção é abrangente, 

bem elaborada e bem detalhada, além de ser relacionada ao tema e resultar de discussão 

desenvolvida no texto.
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Redação de LUCAS	DOMINGOS	RIBEIRO

Escola privada de Arcos – MG

“A história da humanidade é a história da luta...” das 
mulheres. Karl Marx, filósofo e sociólogo alemão, baseou seu 
pensamento na extinção gradual das classes sociais e das diferenças 
presentes na sociedade moderna. Analogamente, percebe-se, no 
âmbito das relações sociais humanas, a presença de um grupo 
que não foge à luta por seus direitos: a população feminina. Por 
viverem em um país patriarcal — herança herdada dos tempos 
do Império — as mulheres brasileiras permanecem à deriva da 
sociedade. Levando isso em consideração, recebem maus tratos e 
são menosprezadas por homens e chefes de famílias.

Na ótica aristotélica, a mulher é concebida como a 
encarnação de um homem ruim. Este fato talvez justifique o alto 
índice de violência contra o espírito feminino em voga no Brasil , 
subjugado por homens e até mesmo mulheres que desrespeitam 
a igualdade do gênero. Segundo o Mapa da Violência de 2012, 
milhares de mulheres foram assassinadas, como também muitas 
delas sofreram com os mais diversos tipos de agressão, incluindo 
agressões de caráter f ísico, com predomínio de 51,68% dos casos. 

Entretanto, existem movimentos e organizações que têm 
como compromisso a redução dos descasos com a figura da mulher, 
como a campanha contra o femincídio, que une cidadãs em prol 
do combate ao patriarcalismo que impera na sociedade brasileira. 
Infelizmente, nem toda comunidade feminina se junta e segue 
esses princípios. Geralmente, as mulheres aceitam a dominação e, 
no viés de Max Weber, só há dominação se houver aceitação. 

Não se deve esquecer que as atitudes femininas são 
sutis, levando-as a questionarem o poderio de uma denúncia 
a uma delegacia de polícia mais próxima. Portanto, com o 
intuito de atenuar os maus tratos e a submissão da mulher na 
contemporaneidade, cabe ao Estado a fiscalização da Lei Maria da 
Penha e também a aplicação da mesma com maior rigor. Além 
disso, é papel da sociedade a criação de fóruns de discussão sobre 
os direitos da mulher, inspirados em grandes figuras adeptas à 
valorização feminina, como Frida Kahlo e Simone de Beavouir. 
Cabe à mídia a divulgação de casos de violência doméstica, via 
televisão e internet, que promoverão a conscientização da sociedade 
a respeito do quanto a mulher tem valor.
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Comentário

Pelas estruturas linguísticas, pela seleção lexical e pela escolha de registro, o participante 

demonstra que tem excelente	domínio	da	modalidade	escrita	formal	da	Língua	Portuguesa.	

Não há erros gramaticais e o único desvio das convenções da escrita em Língua Portuguesa 

está na escrita incorreta de “feminicídio”, no terceiro parágrafo.

o participante desenvolve o tema proposto no enunciado da prova mediante 

argumentação consistente, baseada em repertório sociocultural produtivo, apresentando 

ideias e informações para além das compiladas pelos textos motivadores, haja vista a referência 

a Karl Marx, Aristóteles, Max Weber, Frida Kahlo e Simone de Beauvoir. 

Também apresenta excelente domínio	 do	 texto	 dissertativo-argumentativo, com 

introdução, desenvolvimento e conclusão. A redação estrutura-se em quatro parágrafos, bem 

construídos e bem articulados entre si. o tema é desenvolvido de modo consistente e autoral, 

com progressão fluente e articulada ao ponto de vista defendido: a persistência da violência 

contra a mulher decorre da herança patriarcal predominante na história do Brasil. 

Em defesa de seu ponto de vista, o participante apresenta informações relacionadas à 

situação da mulher na sociedade. A coerência no desenvolvimento do tema, o encadeamento 

entre as ideias, a consistência da argumentação e a conclusão, elaborada com uma proposta 

pertinente ao tema, indicam competência em selecionar, relacionar, organizar e interpretar 

informações,	fatos	e	argumentos	em	defesa	de	um	ponto	de	vista.

Além da continuidade temática, o participante articula, sem inadequações, repertório 

diversificado	 de	 recursos	 coesivos, que concatenam os argumentos, as partes do texto e 

as informações apresentadas, por meio de termos como os seguintes: “Analogamente” (1° 

parágrafo); “Este fato”, “como também” (2° parágrafo); “Entretanto” (3° parágrafo); “Portanto”, 

“também”, “Além disso” (4° parágrafo).

Por meio de excelente proposta de intervenção que respeita os direitos humanos, o 

participante considera que o Estado deve aplicar e fiscalizar a Lei Maria da Penha, punindo com 

rigor e efetividade os agressores; a sociedade deve criar fóruns de discussão sobre os direitos 

das mulheres, e os meios midiáticos devem contribuir para a conscientização da sociedade.


