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2011
Viver em Rede no Século XXI: Os limites entre o público
e o privado
Redação de Isabela Carvalho Leme Vieira da Cruz, Rio de Janeiro (RJ).
O fim do Grande Irmão
Câmeras que gravam qualquer movimento, telas transmitindo notícias a todo minuto,
o Estado e a mídia controlando os cidadãos. O mundo idealizado por George Orwell em seu
romance 1984, onde aparelhos denominados teletelas controlam os habitantes de Oceania
vem se tornando realidade. Com a televisão , principalmente, a internet, somos influenciados
– para não dizer manipulados – todos os dias.
Tal influência ocorre , majoritariamente , através da mídia e da propaganda. Com
elas, padrões de vida são disseminados a uma velocidade assombrosa, fazendo a sociedade ,
muitas vezes privada de consciência crítica, absorvêlos e incorporá-los como ideais próprios.
Desse modo, deixamos de ter opinião particular para seguir os modelos ditados pelo
computador, acreditando no que foi publicado, sem o devido questionamento da veracidade
dos fatos apresentados.
Com isso, as novas redes sociais, surgidas nesse início do século XXI, se tornam os
principais vetores da alienação cultural e social da população, uma vez que todos possuem um
perfil virtual com acesso imensurável a todo o tipo de informações. Por isso, diversas
empresas e personalidades se valem da criação de perfis próprios, atraindo diversos
seguidores, aos quais impõe sua maneira de agir e pensar. Esses usuários, então, se tornam
mais vulneráveis e suscetíveis à manipulação virtual .
Outro ponto negativo dessas redes, como o Facebook e o Twitter, é o fato de todo o
conteúdo publicado ficar armazenado na internet, permitindo a determinação do perfil dos
usuários e a escolha da melhor maneira midiática de agir para conquistá-los. Além disso, o uso
indiscriminado de tais perfis possibilita a veiculação de imagens ou arquivos difamadores,
servindo como ferramenta política e social para aumentar a credibilidade de determinadas
personalidades, como ocorre com Hugo Chaves em sua ditadura na Venezuela e
comprometendo outras, com falsas denúncias, por exemplo.
Diante disso, é necessária a aplicação de medidas visando a um maior controle da internet. A
implantação, na grade escolar brasileira , do estudo dessas novas tecnologias de informação,
incluindo as redes sociais, e a , consequente , formação crítica dos brasileiros, seria um bom
começo. Só assim, poderemos negar as previsões feitas por George Orwell e ter um futuro
livre do controle e da alienação.

Redação de Mary Clea Ziu Lem Gun, Barueri (SP).
Cidadania virtual
Assistimos hoje ao fenômeno da expansão das redes sociais no mundo virtual , um
crescimento que ganha atenção por sua alta velocidade de propagação, trazendo como
consequência , diferentes impactos para o nosso cotidiano. Assim, faz-se necessário um
cuidado, uma cautelosa discussão a fim de encarar essa nova realidade com uma postura
crítica e cidadã para então desfrutarmos dos benef ícios que a globalização dos meios de
comunicação pode nos oferecer.
A internet nos abre uma ampla porta de acesso aos mais variados fatos, verbetes,
imagens, sons, gráficos etc. Um universo de informações de forma veloz e prática permitindo
que cada vez mais pessoas, de diferentes partes do mundo, diversas idades e das mais
variadas classes sociais, possam se conectar e fazer parte da grande rede virtual que integra
nossa sociedade globalizada. Dentro desse contexto as redes sociais simbolizam de forma
eficiente e sintética como é o conviver no século XXI, como se estabelecem as relações sociais
dentro da nossa sociedade pós-industrial , fortemente integrada ao mundo virtual .
Toda a comodidade que a rede virtual nos oferece é , no entanto, acompanhada pelo
desafio de ponderar aquilo que se publica na internet, ficando evidente a instabilidade que
existe na tênue linha entre o público e o privado. Afinal , a internet se constitui também como
um ambiente social que à primeira vista pode trazer a falsa ideia de assegurar o anonimato. A
fragilidade dessa suposição se dá na medida em que causas originadas no meio virtual podem
sim trazer consequências para o mundo real . Crimes virtuais, processos jurídicos,
disseminação de ideias, organização de manifestações são apenas alguns exemplos da
integração que se faz entre o real e o virtual .
Para um bom uso da internet sem cair nas armadilhas que esse meio pode
eventualmente nos apresentar, é necessária a construção da criticidade , o bom senso entre
os usuários da rede , uma verdadeira educação capaz de estabelecer um equilíbrio entre os
dois mundos, o real e o virtual . É papel de educar tanto das famílias, dos professores como da
sociedade como um todo, só assim estaremos exercendo de forma plena nossa cidadania.

Redação de Wellington Gomes de Souza, São Paulo (SP).
Universalização com informação
Devido à sua natureza social , o ser humano, durante toda a sua história , dependeu
dos relacionamentos para conviver em comunidade e assim transformar o mundo. Hoje , as
redes sociais na internet adquirem extrema importância , visto que são os principais meios
através dos quais as pessoas se relacionam diariamente. Além de universalizar o acesso a elas,
devemos também conhecer esse novo ambiente em que agimos.
As inovações tecnológicas, em sua maioria , buscam criar soluções que facilitem cada
vez mais as nossas tarefas do cotidiano. Uma dessas tarefas, imposta pela sociedade , é a de
mantermo-nos presentes e participativos em nossos círculos de relacionamentos,
principalmente no dos amigos. Tarefa árdua em meio ao agito e falta de tempo do nosso
estilo de vida contemporâneo, tornou-se muito mais simples com o advento das redes sociais

digitais, como o “Facebook” e “Orkut ”, por exemplo. O sucesso dessas inovações é notado
pela adesão maciça e pelo aumento considerável no número de acessos.
Porém, um ponto importante a ser analisado é a questão do futuro da privacidade. O
fato de acessarmos essas redes até mesmo do conforto do nosso lar, isolado contato f ísico do
convívio social, nos faz esquecer de que a internet é um ambiente público. Nele as outras
pessoas podem, e vão, julgar comportamentos, criticar idéias, acompanhar os “passos” dos
outros e inclusive proporcionar constrangimentos.
A velocidade com a qual as redes virtuais foram inseridas em nossa sociedade ainda
não permitiu que as pessoas assimilassem e reconhecessem os limites que separam o
ambiente público do privado. Mediante esse descompasso, é importantíssimo que os
governos incluam na agenda da universalização do acesso às redes, também ações educativas
– palestras ou cursos – a fim de orientar os cidadãos, novos atores, sobre o que é e como
funciona esse novo palco de relações. Atitudes como essa é que vão garantir, com dignidade,
o acesso a esse mundo virtual de relações.

Redação de Alline Rodrigues da Silva, Uberaba (MG).
A crescente popularização do uso da internet em grande parte do globo terrestre é
uma das principais características do século XXI. Tal popularização apresenta grande
relevância e gera impactos sociais, políticos e econômicos na sociedade atual .
Um importante questionamento em relação a esse expressivo uso da internet é o fato
de existir uma linha tênue entre o público e privado nas redes sociais. Estas, constantemente
são utilizadas para propagar ideias, divulgar o talento de pessoas até então anônimas, manter
e criar vínculos afetivos, mas, em contrapartida também podem expor indivíduos mais do que
o necessário, em alguns casos agredindo a sua privacidade.
Recentemente , ocorreram dois fatos que exemplificam ambas as situações. A
“Primavera Árabe”, nome dado a uma série de revoluções ocorridas em países árabes, teve as
redes sociais como importante meio de disseminação de idéias revolucionárias e
conscientização desses povos dos problemas políticos, sociais e econômicos que assolam
esses países. Neste caso, a internet agiu e continua agindo de forma benéfica , derrubando
governos autoritários e pressionando melhorias sociais.
Em outro caso, bastante divulgado também na mídia , a internet serviu como
instrumento de violação da privacidade. Fotos íntimas da atriz hollywoodiana Scarlett
Johansson foram acessadas por um hacker através de seu celular e divulgadas pela internet
para o mundo inteiro, causando um enorme constrangimento para a atriz.
Analisando situações semelhantes às citadas anteriormente , conclui-se que é
necessário que haja uma conscientização por parte dos internautas de que aquilo que for uma
utilidade pública ou algo que não agrida ou exponha um indivíduo pode e deve ser divulgado.
Já o que for privado e extremamente pessoal deve ser preservado e distanciado do mundo
virtual , que compartilha informações para um grande número de pessoas em um curto
intervalo de tempo. Dessa forma , situações realmente desagradáveis no incrível universo da
internet serão evitadas

Redação de Camila Pereira Zuconi, Viçosa (MG)
Redes sociais: o uso exige cautela
Uma característica inerente às sociedades humanas é sempre buscar novas maneiras
de se comunicar: cartas, telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários exemplos de
meios comunicativos que o homem desenvolveu com base nessa perspectiva. E, atualmente ,
o mais recente e talvez o mais fascinante desses meios, são as redes virtuais, consagradas
pelo uso, que se tornam cada vez mais comuns.
Orkut, Twiter e Facebook são alguns exemplos das redes sociais (virtuais) mais
acessadas do mundo e , convenhamos, a popularidade das mesmas se tornou tamanha que
não ter uma página nessas redes é praticamente como não estar integrado ao atual mundo
globalizado. Através desse novo meio as pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro,
compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos, como os que derrubaram governos
autoritários no mundo árabe e , literalmente , se mostram para a sociedade. Nesse momento
é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais
representa uma vantagem.
Não saber os limites da nossa exposição nas redes virtuais pode nos custar caro e
colocar em risco a integridade da nossa imagem perante a sociedade. Afinal, a partir do
momento em que colocamos informações na rede , foge do nosso controle a consciência das
dimensões de até onde elas podem chegar. Sendo assim, apresentar informações pessoais em
tais redes pode nos tornar um tanto quanto vulneráveis moralmente.
Percebemos, portanto, que o novo fenômeno das redes sociais se revela como uma
eficiente e inovadora ferramenta de comunicação da sociedade, mas que traz seus riscos e
revela sua faceta perversa àqueles que não bem distinguem os limites entre as esferas
públicas e privadas “jogando” na rede informações que podem prejudicar sua própria
reputação e se tornar objeto para denegrir a imagem de outros, o que, sem dúvidas, é um
grande problema.
Dado isso, é essencial que nessa nova era do mundo virtual , os usuários da rede
tenham plena consciência de que tornar pública determinadas informações requer cuidado e ,
acima de tudo, bom senso, para que nem a própria imagem, nem a do próximo possa ser
prejudicada. Isso poderia ser feito pelos próprios governos de cada país, e pelas próprias
comunidades virtuais através das redes sociais, afinal , se essas revelaram sua eficiência e
sucesso como objeto da comunicação, serão, certamente, o melhor meio para alertar os
usuários a respeito dos riscos de seu uso e os cuidados necessários para tal .

Redação de Manuela Marques Batista, Rio de Janeiro (RJ).
Quinze minutos de fama (ou a eternidade)
Estar em todos os lugares sem sair de casa , acesso rápido às informações e contato
com as pessoas em frações de segundo: são algumas das maravilhas do mundo moderno.
Porém é preciso cuidado ao lidar com tamanha facilidade de interação. Falta de privacidade,
demasiada exposição individual e até mesmo a perda de personalidade, são fatores que
andam na contra-mão da progressiva internet.

Fazer parte de uma rede social hoje é , além de ferramenta de comunicação,
possibilidade de usar a web à seu favor, personalizando-a e adequando-a as suas necessidades
e preferências. Não raro acontecem exageros na hora de expor detalhes sobre a vida , o que
representa sério risco, visto que a internet é um meio público, de fácil acesso e manipulação
de dados. Sem autorização, é frequente o número de meninas que se vê em fotos de sites
pornográficos.
Ainda no contexto de exposição individual , há outra vertente: a falta de privacidade.
Embora todos queiram seus “quinze minutos de fama”, esse tempo se torna incontrolável
quando há minúcias sobre a vida pessoal disposta na rede. Passivo de críticas, preconceito e
do tão famoso “bullyng”, está quem perde o controle de suas informações, além de o
problema extravasar da vida digital para a vida real .
Para os jovens, a maior dificuldade parece ser discernir o real do literário. Ainda em
formação moral , muitos deles assimilam as piadas e idéias alheias como suas, sem prévia
crítica. Acontecem assim, sem que haja controle , disseminações de brincadeiras de mau
gosto, de padrões comportamentais prejudiciais, muitas vezes, à vida e sociedade e à
construção de sua personalidade.
Diante das inúmeras discussões comportamentais que a nova era digital propicia, é
preciso repensar e nortear as ações individuais para que se mantenha agradável e saudável a
vivência coletiva. Órgãos públicos, agentes de educação e família devem trabalhar na
disseminação de informações sobre a vida online. Nesse sentido, será possível percebê-la
como qualquer outro ambiente social , que implica respeito e reconhecimento de limites
pessoais

2012
O Movimento Imigratório para o Brasil no século XXI
Redação de GABRIELA ARAUJO ATTIE
A imigração no Brasil
Durante , principalmente , a década de 1980, o Brasil mostrouse um país de
emigração. Na chamada década perdida , inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de
melhores condições de vida. No século XXI, um fenômeno inverso é evidente: a chegada ao
Brasil de grandes contingentes imigratórios, com indivíduos de países subdesenvolvidos
latinoamericanos. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao
governo e à sociedade brasileira para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova
realidade.
A ascensão do Brasil ao posto de uma das dez maiores economias do mundo é um
importante fator atrativo aos estrangeiros. Embora o crescimento do PIB (Produto Interno
Bruto) nacional , segundo previsões, seja menor em 2012 em relação a anos anteriores, o país
mostra um verdadeiro aquecimento nos setores econômicos, representado, por exemplo,
pelo aumento do poder de consumo da classe C.

Esse aspecto contribui para a construção de uma imagem positiva e promissora do
Brasil no exterior, o que favorece a imigração. A vida dos imigrantes no país, entretanto, exibe
uma diferente e crítica faceta: a exploração da mão-de-obra e a miséria.
Portanto, para impedir a continuidade dessa situação, é imprescindível a intervenção
governamental , por meio da fiscalização de empresas que apresentem imigrantes como
funcionários, bem como a realização de denúncias de exploração por brasileiros ou por
imigrantes. Ademais, é necessário fomentar o respeito e a assistência a eles, ideais que devem
ser divulgados por campanhas e por propagandas do governo ou de ONG’s, além de garantir
seu acesso à saude e à educação, por meio de políticas públicas específicas a esse grupo.

Redação de LARISSA REGHELIN COMAZZETTO
Imigração no Brasil : Resolver para poder crescer
Japoneses, italianos, portugueses, açorianos ou espanhóis. Durante o século XIX,
muitos foram os povos que , em busca de trabalho e bem-estar social , desembarcaram no
Brasil e enriqueceram nossa cultura. Atualmente , em pleno século XXI, a imigração para o
Brasil mantém-se crescente , desafiando não somente nossa sociedade como também nossa
economia.
Assim como os antigos imigrantes, os indivíduos que hoje se instalam em território
brasileiro anseiam por melhores e mais dignas condições de vida. Muitos deles, devido à Crise
Econômica originada em 2008, viram-se obrigados a se dirigir para outras nações, como o
Brasil . Os espanhóis, por exemplo, por terem sido intensamente atingidos pela recessão, já
somam uma quantidade expressiva na periferia de São Paulo. Diante disso, a fração da
sociedade que reside em tal localidade vem enfrentando muitas dificuldades em “dividir ” seu
espaço, que , inicialmente , não era adequado à sobrevivência , quem dirá após a chegada dos
europeus. Segundo pesquisas realizadas pelo jornal “A Folha de São Paulo”, no primeiro
semestre de 2012, brasileiros e espanhois dos arredores de São Paulo vivem em constantes
conflitos e a causa traduz-se , justamente , na irregularidade habitacional que ambos
compartilham.
Como se não bastasse , a economia brasileira também tem sofrido com a chegada dos
migrantes. Existem, entre eles, tanto trabalhadores desqualificados como profissionais
graduados. O problema reside na pouca oferta de emprego a eles destinada. Visto que não
recebem oportunidades, passam a integrar setores informais da economia , sem direitos
trabalhistas e com ausência de pagamento dos devidos impostos. O Estado, dessa forma ,
deixa de arrecadar capital e de aproveitar a mão-de-obra disponível , o que auxiliaria no
andamento da economia nacional .
Assim, com a finalidade de preparar a sociedade e a economia brasileiras para a
chegada dos novos imigrantes, medidas devem ser tomadas. O Estado deve oferecer
incentivos às empresas que empregarem os recém-chegados; essas, por sua vez, devem
preparálos para o mercado brasileiro, oferecendo treinamentos adequados e cursos de Língua
Portuguesa e , ainda , garantir seus direitos trabalhistas. É imprescindível que o governo
procure habitações para os imigrantes e que nós, brasileiros, respeitemos os povos que , seja
no passado ou no presente , somente têm a nos acrescentar.

Redação de CAROLINE LOPES DOS SANTOS
Olhares que buscam o Brasil
Ao despontar como potência econômica do século XXI, o Brasil tem cada vez mais
atraído os olhares do mundo, chamando a atenção da mídia , de grandes empresas e de
outros países. Contudo, é outro olhar não menos importante que deveria começar a nos
sensibilizar mais: o olhar marginalizado e cheio de esperança daqueles que não têm dinheiro,
dos famintos e desempregados ao redor do globo. São pessoas com esse perfil que
majoritariamente contribuem para o crescente volume de imigrantes no país, e o que se vê é
uma ausência de políticas públicas eficientes para receber e integrar essas pessoas à
sociedade.
Não parece que a solução seja simplesmente deixar que imigrantes pouco
qualificados continuem entrando no país de forma irregular e esperar que eles, sozinhos,
encontrem um ofício para se sustentar. O governo ainda não percebeu que a regularização
desses imigrantes e a inserção dos mesmos no mercado de trabalho formal poderiam servir
como oportunidades para o país arrecadar mais impostos e possíveis futuros cidadãos, ou seja
, novos contribuintes para a deficitária Previdência Social .
Visando aproveitar tais benef ícios, o governo poderia começar a implantar, nas
regiões por onde chegam os imigrantes, mais órgãos e agências que oferecessem serviços de
regularização do visto e da carteira de trabalho, posto que ainda há muita deficiência de
controle nesse setor. Além disso, nos destinos finais desses imigrantes poderiam ser
oferecidos cursos de português e cursos qualificantes voltados para os mesmos. Isso facilitaria
muito a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho formal e poderia inclusive suprir a
alta demanda por mão-de-obra em setores como o da construção civil , por exemplo.
Nesse sentido, é preciso que atitudes mais energéticas sejam tomadas a fim de que o
país não deixe escapar essa oportunidade: a de transformar o problema da imigração
crescente em uma solução para outros. A questão merece mais atenção do governo,
portanto, pois não deve ser a toa que o Brasil , além de ser conhecido pela hospitalidade ,
também o é pelo modo criativo de resolver problemas. Prestemos mais atenção aos olhares
que nos cercam; deles podem vir novas oportunidades.

Redação de PEDRO IGOR DA SILVA FARIAS
O fluxo de pessoas pelo mundo sempre foi objeto de estudo para entender a dinâmica
econômica e social do globo. Nos últimos anos, a mudança na economia e o novo espaço que
o Brasil tem conquistado no cenário internacional atraiu trabalhadores e turistas, apontando
para movimentos migratórios cada vez mais intensos para o Brasil no século XXI.
Desde o Brasil Colônia , a imigração para o Brasil é expressiva. Foi preciso povoar o
território para garantir o controle da região e , além disso, escravos foram trazidos da África
para satisfazer as necessidades econômicas das lavouras. Mais tarde , já no Brasil Império,
com a abolição da escravatura , imigrantes europeus encheram os portos brasileiros para

substituir a mão-de-obra e embranquecer a população. No Brasil República , a abertura para o
capital estrangeiro trouxe multinacionais para o país. Neste século XXI, as causas da imigração
são outras e decorrem dos avanços do país.
Como país emergente na economia mundial , o Brasil atrai atenções de diversos
setores, como moda e tecnologia. A crise que a Europa e os Estados Unidos vivenciam hoje
atrai ainda mais imigrantes, confiantes na estabilidade econômica e chances de progresso.
Até os brasileiros que saíram do país em busca de melhores condições estão retornando por
acreditarem no potencial brasileiro. Por isso, é preciso aproveitar o momento oportuno, que
traz vantagens econômicas e trocas culturais. Como mostra o passado, os imigrantes podem
favorecer o desenvolvimento e o futuro promete ainda mais pessoas vindo para o Brasil .
A certeza de que a migração oferecerá impacto econômico e social para o Brasil é
reforçada pelos eventos importantes que terão sede no país: a Copa do Mundo e as
Olimpíadas. A infraestrutura para a recepção dessas pessoas está sendo montada e , se tiver
sucesso no comando desses eventos, os efeitos serão benéficos para a economia e para a
sociedade.
O Brasil é destino cobiçado na mente de empresários, trabalhadores e turistas hoje.
Para aproveitar esse momento, o governo deve inserir esses imigrantes no mercado de
trabalho, aproveitar sua qualificação e incentivar o intercâmbio cultural . Dessa forma , a
herança das imigrações será bem utilizada.

Redação de DANILO MARINHO PEREIRA
Imigração no século XXI: sinônimo de desenvolvimento
Diferentemente do que ocorreu em séculos passados durante o processo de
colonização, o Brasil , no século XXI, destaca-se no cenário mundial por atuar como área de
atração populacional . Tal interesse pela residência no país é resultado de sucessivas
conquistas, as quais foram benéficas para o reconhecimento da nação pelo mundo. Nesse
cenário, as políticas relacionadas ao desenvolvimento expressivo devem ser prosseguidas, na
tentativa de tornar a migração um fator positivo e proporcionar a diversidade.
O movimento migratório para o Brasil apresenta como um dos fatores motivadores a
maior estabilidade política alcançada. Diante de um cenário mundial de crises, conflitos e
desequilíbrios, vários indivíduos de diversas partes do mundo buscam se instalar no país a fim
de ter acesso a condições mais dignificáveis de vida. Um dos grandes responsáveis por esse
cenário é o papel de liderança e representatividade que o Brasil assume em órgãos como o
Mercosul , o FMI e a ONU.
Outro fator relacionado à imigração para o país envolve aspectos sociais. A educação
e a saúde são elementos fundamentais nesse processo. Por meio delas, os índices de pobreza
e analfabetismo reduzem, e grande parte da população tem acesso à estabilidade financeira e
qualidade de vida. A partir disso, o Brasil adquire estabilidade social e inverte o papel de
fornecedor de profissionais qualificados, os quais procuravam os centros de poder como a
Europa e os Estados Unidos.
Diante do cenário benéfico e atrativo no qual o Brasil se encontra , é necessário que a
continuidade e a qualidade das políticas que promovem a imigração positiva sejam

prosseguidas. Isso pode ser feito por meio de investimentos em setores como a educação e a
saúde , assim como a criação de órgãos que proporcionem o controle da entrada de migrantes
e que deem assistência a esses. Feito isso, a diversidade populacional e o desenvolvimento
serão promovidos.

Redação de ADRIEL REGO BARBOSA Teresina/PI
O fluxo imigratório para o Brasil vem se acentuando desde a década de noventa ,
devido a melhorias nos campos sociais e econômicos, os quais eram os principais fatores de
emigração, ou seja , de saída do país. Apesar de estimular o respeito à diversidade cultural ,
além de outros benef ícios, a imigração exige atenção, pois caso negligenciada , poderá
ocasionar problemas sociais.
A principal causa para tal movimento é o progresso econômico do Brasil , confirmado
pela liderança do bloco financeiro sulamericano, o Mercosul . Além disso, como consequência
do crescimento econômico, as condições sociais melhoraram, como a expectativa de vida , as
quais também são resultado das políticas assistenciais do governo, como o Bolsa-família. Com
isso, grande parte da população que emigrava , em busca de melhores condições de vida ,
permanece no país. Paralelamente , as dificuldades econômico-sociais de outros países, como
o Haiti , abalado pelo terremoto ocorrido em 2010, estimulam a entrada de estrangeiros no
Brasil .
Além disso, a globalização, fenômeno de interdependência entre as nações, facilita a
imigração. Como nenhuma produz todos os bens e alimentos dos quais necessita , os fluxos
comerciais e de trabalho aumentam. Um exemplo é a migração de cientistas e engenheiros
estrangeiros para os pólos tecnológicos paulistas. Além disso, a globalização também se
caracteriza pelos progressos nas telecomunicações e nos transportes, mais rápidos e
acessíveis, facilitando os deslocamentos. Nesse sentido, o Brasil é favorecido, com a entrada
de mais indivíduos na população economicamente ativa , e com a interação de sua sociedade
com novas culturas, respeitando as diferenças.
Contudo, apesar de tais benef ícios, o fluxo imigratório pode ser prejudicial . Um
exemplo, verificado principalmente na fronteira com a Bolívia , é o tráfico de drogas, o qual é
facilitado. Além disso, doenças podem ser trazidas, vitimando brasileiros. Outra questão
problemática é a adaptação à língua portuguesa , o que pode dificultar a garantia de trabalhos
dignos. Com isso, pode aumentar a informalidade , bem como a criminalidade. Tal situação se
agrava quando a imigração é ilegal , pois dificulta a atuação do Estado brasileiro.
Desse modo, percebe-se que boa parte de tais problemas pode ser solucionada a
partir da integração do migrante à sociedade , de forma plena. No caso da sociedade civil ,
faz-se importante recepcionar bem os estrangeiros, o que pode ser conseguido com festas ou
encontros públicos, que facilitam a interação e o aprendizado da língua portuguesa. Quanto
ao Estado, é importante garantir a dignidade dos empregos, aplicando as dirigências da
Consolidação das leis do trabalho (CLT), além de fiscalizar regiões de fronteiras, combatendo
o tráfico de drogas.

2013
Efeitos da Implantação da Lei Seca no Brasil
Redação de PAULO HENRIQUE CABAN STERN MATTA
Sucesso absoluto
Historicamente causadores de inúmeras vítimas, os acidentes de trânsito vêm
ocorrendo com frequência cada vez menor, no Brasil . Essa redução se deve , principalmente ,
à implantação da Lei Seca ao longo de todo o território nacional , diminuindo a quantidade de
motoristas que dirigem após terem ingerido bebida alcoólica. A maior fiscalização, aliada à
imposição de rígidos limites e à conscientização da população, permitiu que tal alteração
fosse possível .
As estatísticas explicitam a queda brusca na ocorrência de óbitos decorrentes de
acidentes de trânsito depois da entrada da Lei Seca em vigor. A proibição absoluta do
consumo de álcool antes de se dirigir e a existência de diversos pontos de fiscalização
espalhados pelo país tornaram menores as tentativas de burlar o sistema. Dessa forma , em
vez de fugirem dos bafômetros e dos policiais, os motoristas deixam de beber e , com isso,
mantêm-se aptos a dirigir sem que transgridam a lei .
Outro aspecto de suma relevância para essa mudança foi a definição de limites
extremamente baixos para o nível de álcool no sangue , próximos de zero. Isso fez com que
acabasse a crença de que um copo não causa qualquer diferença nos reflexos e nas reações do
indivíduo e que , portanto, não haveria problema em consumir doses pequenas. A capacidade
de julgamento de cada pessoa , outrora usada como teste , passou a não mais sê-lo e , logo,
todos têm que respeitar os mesmos índices independentemente do que consideram certo
para si .
Entretanto, nenhuma melhoria seria possível sem a realização de um amplo programa
de conscientização. A veiculação de diversas propagandas do governo que alertavam sobre os
perigos da direção sob qualquer estado de embriaguez foi importantíssima na percepção
individual das mudanças necessárias. Isso fez com que cada pessoa passasse a saber os riscos
que infligia a si e a todos à sua volta quando bebia e dirigia , amenizando a obrigatoriedade de
haver um controle severo das forças policiais.
É inegável a eficiência da Lei Seca em todas as suas propostas, formando uma
geração mais consciente e protegendo os cidadãos brasileiros. Para torná-la ainda mais
eficaz, uma ação válida seria o incremento da frota de transportes coletivos em todo o país,
especialmente à noite , para que cada um consuma o que deseja e volte para casa em
segurança. Além disso, durante um breve período, a fiscalização poderia ser fortalecida ,
buscando convencer motoristas que ainda tentam burlar o Estado. O panorama atual já é
extremamente animador e as projeções, ainda melhores, porém apenas com a ação conjunta
de povo e governo será alcançada a perfeição.

Redação de SARAH CHRISTYAN DE LUNA MELO
Construindo uma dinâmica mais ética do trânsito no Brasil
Com a ascensão de Juscelino Kubitschek ao poder, a política de abertura da economia
brasileira entrou em ação mais vigorosamente do que em qualquer outro episódio da história
do Brasil . Nesse cenário, a entrada de automóveis no Brasil como produtos de consumo foi
cada vez maior. No entanto, o governo não tomou como prioridade a fiscalização das estradas
do país e uma prática nociva tornou-se comum: beber e dirigir. Recentemente , o governo
implantou a Lei Seca , visando diminuir os efeitos dessa prática. Nesse contexto, cabe analisar
os aspectos positivos da aplicação dessa Lei , e como ela pode ser melhorada.
Em função da implantação da Lei Seca , segundo pesquisas da UFRJ, os números de
acidentes fatais no trânsito relacionados ao alcolismo caíram drasticamente desde o começo
de 2013. Devido a essa evidência a tese de Thomas Hobbes – “a intervenção estatal é
necessária , como forma de proteger os cidadãos de maneira eficaz” – é corroborada. Nesse
caso, por meio da Lei Seca , através do exame do bafômetro e da aplicação de multas a
motoristas alcoolizados, a intervenção protegeu a população de maneira vital : salvou
milhares de vidas.
Ademais, uma questão muito subjetiva é tratada e trabalhada pela nova legislação: a
empatia. É muito presente , ao longo da história das civilizações, a ocorrência de casos nos
quais alguns decretos e leis contribuíram na construção de uma sociedade mais ética e
virtuosa. Em decorrência disso, a implantação e a propaganda da Lei Seca , ao estimularem o
motorista a não beber antes de dirigir, podem também levá-lo a pesar as consequências de
seus atos: desrespeitar a lei , nessa situação, pode custar a vida de outrem. Assim, acidentes
advindos do alcoolismo no trânsito poderão ser evitados, não só pelo medo da punição, mas
também pela via da consciência ética.
Destarte , fica claro que a Lei Seca ajuda tanto regulamentação do trânsito, quanto na
formação moral do cidadão brasileiro. No entanto, a forma de tratar os que desrespeitam a lei
pode ser mudada. Ao invés de aplicação de multas, o governo federal poderia buscar parcerias
com ONGs interessadas e implantar um programa de reeducação social para os infratores.
Cursos de conscientização, aliados a trabalho voluntário em comunidades carentes poderiam
servir como orientação pedagógica para quem costuma beber e dirigir. Assim o trânsito no
Brasil poderá tomar as formas de uma dinâmica mais ética e segura para todos.

Redação de CLARA DE ARAUJO DIAS
A Lei Seca foi implantada no Brasil no ano de 2008, com a finalidade de reduzir o
número de acidentes de trânsito, tendo em vista que 30% destes são causados por condutores
alcoolizados. A lei determina que , se comprovada a ingestão de álcool através do teste do
“bafômetro” ou exame de sangue , o motorista poderia perder sua habilitação e até cumprir
pena , além de pagar uma multa.
No período inicial de implantação da lei , a população se surpreendeu com a
quantidade e seriedade das fiscalizações. Certamente , o brasileiro acreditou que continuaria
impune ao colocar em risco a sua vida e a dos que o cercam. Com a percepção de que seus
atos teriam sérias consequências, veio uma notável mudança de postura da população, que

passou a deixar seus carros em casa , utilizando outros meios de transporte ou até mesmo não
consumindo bebidas alcoólicas.
Entretanto, como toda generalização, esta também é equivocada: não é plausível
afirmar que toda a população brasileira possui consciência de que beber e dirigir acarreta
danos graves. Ainda há a parcela que conserva o pensamento de que “nada de ruim
acontecerá” e “apenas uma latinha não fará mal”. Para atingir essa parcela ainda existente ,
algumas medidas já têm sido tomadas, como a divulgação de publicidade. Mesmo com os
resultados significativos após cinco anos de implantação da lei , existem outras ações que
podem ser tomadas: implantação de aulas e palestras para uma conscientização precoce
sobre os efeitos do uso do álcool nas redes de ensino básico, melhorias no sistema de
transportes públicos (diminuindo a dependência dos privados), incentivos fiscais aos taxistas
(levaria a uma redução nas tarifas) e , finalmente , aumento nas fiscalizações em
determinados horários.

Redação de PAULO FAGNER MELO SILVA
Inovações da Legislação: Perspectiva de Mudança Cultural
Atualmente , os impactos negativos que a mistura álcool e direção podem ocasionar já
são conhecidos por grande parte da população brasileira. Tal fato constitui-se fruto do alcance
efetivo de projetos educativos e campanhas publicitárias. Nesse sentido, a promulgação da lei
de restrição ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores de veículos foi uma vitória
tanto para o Estado quanto à sociedade civil . Seu resultado já pode ser observado através de
dados estatísticos fornecidos por órgãos competentes, tais informações demonstram que
houve a diminuição do índice de acidentes dessa natureza. No entanto, ainda há casos desse
tipo de negligência ao volante. Faz-se necessário não só a complementação da lei existente ,
mas também a existência de ações afirmativas, as quais auxiliarão no processo de
modificação completa deste aspecto cultural .
Toda lei há de beneficiar sua própria sociedade , contribuindo com parâmetros
necessários e decisivos ao êxito da organização social , bem como de sua administração.
Fundamentando-se nisso, pode-se afirmar que a Lei Seca em si vem a cumprir o seu papel
perante o Estado e a sociedade civil . A aprovação popular é devida aos seus resultados
satisfatórios provenientes de seu correto método de atuação e aplicação.
Ademais, como toda legislação vigente , tal proposta deve ser constantemente
reafirmada tanto nos âmbitos da cultura comum quanto na representação administrativa.
Vale ressaltar que , apesar de se registrar a diminuição de casos infracionais, eles ainda
existem, porquanto a organização social não absorveu totalmente o senso de direção
responsável . Em várias ocasiões ainda , o cumprimento legal é prejudicado por burocracias
relacionadas a áreas e limites de atuação dos governos.
Em síntese , a Lei Seca apresenta pontos eficazes à diminuição de acidentes de
trânsito, porém é de suma importância a realização de ações paralelas, as quais visem a
prevenção desses procedimentos perigosos. Tal iniciativa pode ser dada pela mobilização de
ONGs e de empreendimentos privados através de campanhas de conscientização em bairros,
comunidades e escolas. Quanto às áreas administrativas, faz-se aprazível o estabelecimento
de uma lei única das estradas, a qual contemplaria vias municipais, estaduais e federais. É

necessário, ainda por parte do poder público, a fiscalização da propaganda de bebidas
alcoólicas, expondo no rótulo de cada produto os perigos da combinação beber-dirigir. Dessa
maneira , a lei Seca poderá ser apoiada e reafirmada pelos governos e pela sociedade ,
conseguindo atingir, por fim, o seu objetivo.

Redação de VINICIUS FERNANDO ALVES CARVALHO
Recentemente, a Lei Seca foi legitimada em todo o país. Objetivando a dissociação
entre os atos de consumir bebidas alcoólicas e dirigir, a ação legislativa mostra seus
resultados em estatísticas animadoras: redução no número de acidentes e de mortes no
trânsito. Esse panorama reafirma o poder coercitivo da lei e alerta para a necessidade de
torná-la uma ferramenta de mudanças culturais.
Uma lei mostra-se necessária quando comportamentos frequentes representam
riscos para a coletividade. No caso da associação entre beber e dirigir, muitas campanhas
publicitárias já existiam, mas revelaram-se insuficientes. Por isso, a lei foi implantada , e as
consequências para os transgressores da norma vão desde prejuízos financeiros até a privação
da liberdade. Por ter penalizações reais e duras, a lei trouxe resultados visíveis, beneficiando o
sistema de saúde (pela diminuição nos índices de vítimas de acidentes) e a segurança no
trânsito (pelo menor número de alcoolizados no volante).
Há , entretanto, um papel que a sociedade deve cumprir ao tornar uma lei parte da
conjuntura nacional . Esse papel se refere à transformação de comportamentos culturais, para
que a consciência coletiva enxergue o que a lei exige não como apenas uma obrigação legal ,
mas sim como um dever moral . Ou seja , dirigir após beber deve ser visto por todos como
uma agressão ao direito à vida e como falta de maturidade moral . A lei , portanto, tem seu
valor de conscientizadora de conduta.
Para efetivar essa consciência coletiva , distintas esferas políticas devem se integrar:
o governo federal deve se responsabilizar pela emissão de verbas e pela elaboração de
diretrizes a serem seguidas, e os governos estadual e municipal devem atuar na fiscalização e
na ação punitiva. Além disso, é essencial que aqueles que desrespeitam essa norma sejam
acompanhados por programas de assistência social , para que seja oportunizada uma
verdadeira mudança de comportamento. Por último, mostra-se pertinente que ações de
esclarecimento quanto à necessidade da Lei Seca ocorram frequentemente em escolas de
formação de condutores, construindo gerações conscientes.
É possível, portanto, promover o desenvolvimento moral da sociedade através da
legitimação de leis e da transformação de comportamentos culturais. Como no caso da
legislação referente ao uso obrigatório de cintos de segurança, houve um despertar da
consciência social em relação à necessidade desse instrumento, refletindo responsabilidade e
respeito ao próximo. E essa conscientização só começou com a ação intercessora da lei. Dessa
forma, o corpo social evolui em sua conduta, e o esclarecimento quanto a modificar certas
ações tem papel protagonista nesse cenário.

2014
Publicidade Infantil em questão no Brasil
Redação de Leandro Henrique Siqueira Molina
Publicidade Infantil : Um Desafio Ético e Político
“O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens. Faz andar uma coisa
esmagando sempre alguém.” A frase , do escritor e pensador francês Vitor Hugo, exprime a
ideia de que o sistema capitalista funciona baseando-se na exploração constante dos
indivíduos. Analisando esse conceito atrelado à conjuntura atual , nota-se que a publicidade
direcionada às crianças, no Brasil , possui um caráter predatório, funcionando como meio de
criação de futuros consumistas e explorando a relativa facilidade de se persuadir uma criança ,
através do uso de elementos do universo infantil .
A necessidade de criação de uma lei só existe quando um conceito de ética que já
deveria ser parte do senso comum é ausente. Dessa forma , nota-se que a criação de leis que
proíbem ou normatizam a publicidade infantil nos países considerados desenvolvidos revela
que esse setor da mídia não age de maneira ética. Isso se deve ao fato de que , com o advento
do Neoliberalismo, houve a necessidade de difusão do consumismo, e a publicidade , como a
principal forma de imposição desse ideal , passou a explorar a ingenuidade do imaginário
infantil para adaptar as crianças a esse formato, incentivando sempre o desejo.
O resultado desse processo é a criação de uma infância voltada para o consumo. As
crianças, alienadas pela mídia , são incorporadas ao capitalismo antes mesmo de possuírem
consciência e discernimento para compreendê-lo. Suas vidas passam a ser ditadas pelos
desejos que lhes foram impostos, tornando tudo – inclusive as datas comemorativas, as quais
perdem seu sentido – uma forma de exigir produtos. Essas crianças, sem conceito de real
necessidade , crescem para se tornarem adultos egoístas, totalmente submissos ao
capitalismo e utilitaristas, estabelecendo como objetivo maior o acúmulo de capitais, visando
à satisfação dos desejos e transmissão desses ideais aos seus filhos.
O Estado, como defensor dos direitos da população e do bem estar social , deve criar
leis que impeçam a dominação das crianças pelo consumismo, impedindo a associação entre
produtos e elementos atrativos a elas. Deve-se utilizar da educação, principal elemento
transformador da sociedade , para criar nas crianças o discernimento entre o frívolo e o
necessário, coibindo o egoísmo e estimulando a solidariedade. A sociedade , por sua vez, deve
conscientizar-se , limitando o consumo das crianças para impedir o desenvolvimento da
cultura de consumo. Dessa forma , será possível criar um corpo social ético, harmonioso e
saudável .

Redação de Gabriela Almeida Costa
Desde o início da expansão da rede dos meios de comunicação no Brasil , em especial
o rádio e a televisão, a mídia publicitária tem veiculado propagandas destinadas ao público
infantil , mesmo que os produtos ou serviços anunciados não sejam destinados a este. Na
década de 1970, por exemplo, era transmitida no rádio a propaganda de um banco utilizando

personagens folclóricos, chamando a atenção das crianças que , assim, persuadiam os pais a
consumir.
É sabido que, no período da infância, o ser humano ainda não desenvolveu claramente
seu senso crítico, e assim é facilmente influenciado por personagens de desenhos animados,
filmes, gibis, ou simplesmente pela combinação de sons e cores de que a publicidade dispõe.
Os adolescentes também são alvo, numa fase em que o consumo pode ser sinônimo de
autoafirmação. Ciente deste fato, a mídia cria os mais diversos produtos fazendo uso desses
atributos, como brindes em lanches, produtos de higiene com imagens de personagens e até
mesmo utilizando atores e modelos mirins nos comerciais.
Muitos pais têm então se queixado do comportamento consumista de seus filhos,
apelando para organizações de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Em abril de
2014, foi aprovada uma resolução que julga abusiva essa publicidade infantil , gerando
conflitos entre as empresas, organizações publicitárias e os defensores dos direitos deste
público-alvo. Entretanto, tal resolução configura um importante passo dado pelo Brasil com
relação ao marketing infantil . Alguns países cujo índice de escolaridade é maior que o
brasileiro já possuem legislação que limita os conteúdos e horários de exibição dos comerciais
destinados às crianças. Outros, como a Noruega , proíbem completamente qualquer
publicidade infantil .
A legislação brasileira necessita , portanto, continuar a romper com as barreiras
impostas pela indústria publicitária , a fim de garantir que o público supracitado não seja alvo
de interesses comerciais por sua inocência e fácil persuasão. No âmbito educacional , as
escolas devem auxiliar na formação de cidadãos com discernimento e capacidade crítica.
Desta forma , é importante que sejam ensinados e discutidos nas salas de aula os conceitos de
cidadania , consumismo, publicidade e etc., adequando-os a cada faixa etária.

Redação de Taiane Cechin
Publicidade infantil : enclave à faixa etária pueril
“A palavra é instrumento irresistível da busca pela liberdade”, afirmou Rui Barbosa em
relação ao direito de expressão. No entanto, a liberdade de imprensa e propaganda ,
garantida pela constituição brasileira , depara-se com limites no que tange à persuasão aos
pequenos. Esses, vivenciando a fase pueril , não detêm a criticidade desenvolvida e ,
consequentemente , são facilmente influenciáveis. Assim, a publicidade infantil brasileira
progride apelando às crianças e , dessa maneira , necessita de reparos que atenuem os tons
abusivos e persuasivos.
A propaganda é meio eficiente a atingir a venda de produtos, já que , através de artif
ícios intrigantes, como imagens e até personalidades famosas, coage os consumidores. As
crianças são alvos constantes da publicidade , pois, dotadas de desejo e imaginação, creem no
mundo utópico desenvolvido pelos efeitos dos anúncios. Assim, devido a sua efetividade , os
publicitários focam na criação de técnicas persuasivas ao público pueril e lançam suas
propagandas em horários convergentes aos que os pequeninos assistem aos desenhos
animados e programas afins. A criatividade dos que são graduados para apelar ao consumidor
ganha o coração das crianças e perpetua os comerciais para essa faixa etária.

Em âmbito internacional divergem as decisões acerca do tema proposto, existindo
legislação de proibição total à publicidade infantil , medidas que a permite apenas em
determinados horários e há , ainda , países que não a restringem. O Brasil carece de mudanças
na forma com que são realizadas as propagandas infantis, já que o público pueril é permeado
diariamente por mensagens de cunho abusivo e persuasivo. Entretanto, o Conselho Nacional
de Direitos da Criança e do Adolescente iniciou um debate em relação ao tópico, dando um
passo em benef ício aos pequeninos da nação tupiniquim.
Em síntese , a publicidade infantil brasileira deve ser modificada com aplicações
eficientes das decisões governamentais anteriormente citadas. É necessário adequar as
propagandas infantis para horários propícios, quando os pais possam acompanhar seus filhos,
interagindo acerca dos anúncios. É possível também exigir que as empresas de publicidade
retirem os efeitos que engrandecem os produtos, de forma a iludir o consumidor, e atenuar a
presença de personalidades artísticas nas propagandas. Dessa forma , o Brasil pode evoluir
como uma nação que zela pelo seu potencial infantil e garantir aos pequenos o essencial ,
livrando-os do desejo de supérfluos e contribuindo para a formação de cidadãos críticos,
conscientes dos temas circundantes.

Redação de Douglas Mansur Guerra
Do VHS ao Blu-Ray
Nas antigas fitas VHS, a divulgação dos novos filmes disponíveis para aparelhos de
DVD tornava a criança uma consumidora compulsória , capaz de qualquer coisa por aquele
novo meio de assistir filmes. Na atualidade , isso se repete quando os discos da Disney
mostram-se disponíveis em Blu-Ray. Entretanto, até onde essa publicidade infantil influencia
no desenvolvimento da criança? Tal influência seria benéfica? Para o Conselho Nacional de
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), não. Essa postura representa um importante
passo para o Brasil .
De acordo com o sociólogo Émile Durkheim, é na infância que os indivíduos passam
pelo processo de socialização, ou seja , adquirem os valores morais e éticos da sociedade em
que se encontram. Se , nesse período, a criança for bombardeada por uma série de
propagandas ideológicas, ela pensará que a felicidade só pode ser alcançada ao lanchar em
determinado restaurante , ao adquirir determinado brinquedo ou ao vestir determinadas
roupas. Há , portanto, a necessidade de banir quaisquer tipos de publicidade que utilizem a
ingenuidade infantil para a obtenção de um maior mercado consumidor.
Ademais, esse banimento não deve ser feito apenas com acordos entre o setor
publicitário e o governo. É necessária uma legislação que assegure um desenvolvimento livre
de manipulações para as crianças. Além de coibir tais propagandas deve-se punir aqueles que
as utilizarem. Para isso, é preciso reformular o Código Penal brasileiro, vigente desde 1941 –
contexto de um país ruralizado, com relações jurídicas menos complexas que as atuais – e
insuficiente para punir tais infratores. Não é , no entanto, responsabilidade única do Estado a
atual situação da publicidade infantil brasileira. Como afirmou Sérgio Buarque , em sua obra
“Raízes do Brasil”, os brasileiros estão acostumados a tratarem o Estado como um pai ,
deixando todas as questões político-sociais em suas mãos. Com a finalidade de proteger suas
crianças, cabe aos pais abandonar essa característica patrimonialista e exigir mudanças, sem
depender de governo ou de agências publicitárias.

Percebe-se , destarte , que a publicidade infantil , para ser regulamentada e
controlada , necessita de uma ação conjunta entre o Estado, o setor publicitário e os cidadãos.
No nível juridico, estabelecer normas para as agências publicitárias (não utilizar
personalidades infantis ou associar felicidade a consumo) é uma medida extremamente
eficaz. Corrobora tal ação a fiscalização das propagandas por parte da sociedade , a partir de
reclamações publicadas em fóruns virtuais. Desse modo, assegura-se o desenvolvimento das
crianças brasileiras livre de instrumentos de alienação.

2015 – A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

Redação de LAIANE DA SILVA CARVALHO
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.

Redação de AMANDA CARVALHO MAIA CASTRO
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 .

Redação de JULIA CURI AUGUSTO PEREIRA
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 .

Redação de ALÍCIA CRISTINE SALOME ROZZA
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 preocuparse 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.

Redação de LUCAS DOMINGOS RIBEIRO
“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.

2016
Caminhos para combater a intolerância religiosa no
Brasil

Redação de Vinícius Oliveira de Lima
Tolerância na prática
A Constituição Federal de 1988 – norma de maior hierarquia no sistema jurídico
brasileiro – assegura a todos a liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de
intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na
prática. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a
intolerância religiosa é medida que se impõe.
Em primeiro plano, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa
colonial , como disserta Gilberto Freyre em “Casa-grande e Senzala”. O autor ensina que a
realidade do Brasil até o século XIX estava compactada no interior da casa-grande , cuja
religião oficial era católica , e as demais crenças – sobretudo africanas – eram marginalizadas
e se mantiveram vivas porque os negros lhes deram aparência cristã , conhecida hoje por
sincretismo religioso. No entanto, não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as
outras, o que deve , pois, ser repudiado em um Estado laico, a fim de que se combata a
intolerância de crença.
De outra parte , o sociólogo Zygmunt Bauman defende , na obra “Modernidade
Líquida”, que o individualismo é uma das principais características – e o maior conflito – da
pósmodernidade , e , consequentemente , parcela da população tende a ser incapaz de tolerar
diferenças. Esse problema assume contornos específicos no Brasil , onde , apesar do
multiculturalismo, há quem exija do outro a mesma postura religiosa e seja intolerante
àqueles que dela divergem. Nesse sentido, um caminho possível para combater a rejeição à
diversidade de crença é desconstruir o principal problema da pós-modernidade , segundo
Zygmunt Bauman: o individualismo.
Urge , portanto, que indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar a
intolerância religiosa. Cabe aos cidadãos repudiar a inferiorização das crenças e dos costumes
presentes no território brasileiro, por meio de debates nas mídias sociais capazes de
desconstruir a prevalência de uma religião sobre as demais. Ao Ministério Público, por sua
vez, compete promover as ações judiciais pertinentes contra atitudes individualistas ofensivas
à diversidade de crença. Assim, observada a ação conjunta entre população e poder público,
alçará o país a verdadeira posição de Estado Democrático de Direito.

Redação de Jordana Bottin Ecco
Prática religiosa um direito de todos
A curiosidade humana acerca do desconhecido e a sua incapacidade de explicá-lo
através da razão fez com que , desde os primórdios, o homem atribuísse acontecimentos do
seu cotidiano à vontade de seres sobrenaturais. Apesar dos avanços científicos e de suas
respostas lógicas para fatos da realidade , as crenças em divindades perpassaram a história e
continuam muito presentes nas sociedades, talvez por suprirem a necessidade humana de
reconforto, talvez por levarem à transcendência espiritual . Atualmente , a grande diversidade
religiosa existente traz a possibilidade de escolha a cada cidadão e essa liberdade é , ou
deveria ser, garantida a todos os membros de uma população. Contudo, práticas de

intolerância religiosa vêm impedindo um número cada vez maior de pessoas de exercitarem
tal direito, ferindo sua dignidade e devendo, portanto, serem combatidas veementemente.
O contexto histórico brasileiro indubitavelmente influencia essa questão. A
colonização portuguesa buscou catequizar os nativos de acordo com a religião europeia da
época: a católica. Com a chegada dos negros africanos, décadas depois, houve repressão
cultural e , consequentemente , religiosa que , infelizmente , perpetua até os dias de hoje.
Prova disso é o caso de uma menina carioca praticante do candomblé que , em junho de 2015,
foi ferida com pedradas, e seus acompanhantes, alvos de provocações e xingamentos. Ainda
que a violência verbal , assim como a f ísica , vá contra a Constituição Federal , os agressores
fugiram e , como em outras ocorrências, não foram punidos.
Além disso, é importante destacar que intolerância religiosa é crime de ódio: não é
sobre ter a liberdade de expressar um descontentamento ou criticar certa crença , mas sim
sobre a tentativa de imposição, a partir da agressão, de entendimentos pessoais acerca do
assunto em detrimento dos julgamentos individuais do outro sobre o que ele acredita ser
certo ou errado para sua própria vida. Tal visão etnocêntrica tem por consequência a falta de
respeito para com o próximo, acarretando em episódios imprescritíveis e humilhantes para
aqueles que os vivenciam.
Conclui-se , então, que o combate à discriminação religiosa é de suma importância
para que se assegure um dos direitos mais antigos a todas as pessoas e , por conseguinte , seu
bem-estar. Para isso, é preciso que os órgãos especializados, em parceria às delegacias de
denúncia , ajam de acordo com a lei , investigando e punindo os agressores de forma
adequada. Ademais, o governo deve promover campanhas contra condutas de intolerância e
as escolas devem gerar debates, informando seus alunos sobre o tema e desconstruindo
preconceitos desde cedo. Por fim, a mídia pode abordar a intolerância religiosa como assunto
de suas novelas, visto que causa forte impacto na vida social . Assim, o respeito será base para
a construção de um Brasil mais tolerante e preocupado com a garantia dos direitos humanos
de sua população.

Redação de Giovanna Tami Soares Takahashi
Segundo a atual Constituição Federal , o Brasil é um país de Estado laico, ou seja , a
sociedade possui o direito de exercer qualquer religião, crença ou culto. Entretanto, essa
liberdade religiosa encontra-se afetada , uma vez que é notório o crescimento da taxa de
violência com relação à falta de tolerância às diferentes crenças. Assim, diversas medidas
precisam ser tomadas para tentar combater esse problema , incitando uma maior atenção do
Poder Público, juntamente com os setores socialmente engajados, e das instituições
formadoras de opinião.
Nesse contexto, vale ressaltar que a intolerância religiosa é um problema existente no
Brasil desde séculos passados. Com a chegada das caravelas portuguesas, as quais trouxeram
os padres jesuítas, os índios perderam a sua liberdade de crença e foram obrigados, de
maneira violenta , a se converter ao catolicismo, religião a qual era predominante na Europa.
Além disso, os africanos escravizados que aqui se encontravam também foram impedidos de
praticar seus cultos religiosos, sendo punidos de forma desumana caso desrespeitassem essa
imposição. Atualmente , constata-se que grande parcela da população brasileira herdou essa
forma de pensar e de agir, tratando pessoas que acreditam em outras religiões de maneira

desrespeitosa e , muitas vezes, violenta , levando instituições públicas e privadas à busca de
soluções para reverter isso.
Sob esse viés, ressalta-se que algumas ações já foram realizadas, como a criação da lei
de proteção ao sentimento religioso e à prática de diferentes cultos. Entretanto, as medidas
tomadas até então não são suficientes para inibir essa problemática , uma vez que a fraca
punição aos criminosos e a falta de conscientização da sociedade são alguns dos principais
motivos que ocasionam a persistência de atos violentos em decorrência da intolerância
religiosa. Outrossim, a falta de comunicação dos pais e das escolas com os jovens sobre esse
assunto é um agravante do problema , aumentando as possibilidades destes agirem de
maneira desrespeitosa.
Diante disso, para combater a intolerância religiosa , cabe ao Governo intensificar
esforços, criando leis específicas e aumentando o tempo de punição para quem comete
qualquer tipo de violência devido à religião. Ademais, é necessária a criação de campanhas
midiáticas governamentais de conscientização, com o apoio da imprensa socialmente
engajada , e a divulgação destas através dos diversos meios de comunicação e das redes
sociais, que mostrem a importância do respeito à liberdade de escolha e às diferentes crenças,
uma vez que o Brasil é um país com inúmeros grupos e povos, cada um com seus costumes.
Além disso, a participação das instituições formadoras de opinião é de grande importância
para a educação dos jovens com relação ao respeito às diferentes religiões, com as escolas
realizando palestras e seminários sobre o assunto e as famílias intensificando os diálogos em
casa.

Redação de Tamyres dos Santos Vieira
“É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito”. Com essa frase, Albert
Einstein desvelou os entraves que envolvem o combate às diversas formas de discriminação
existentes na sociedade. Isso inclui a intolerância religiosa, comportamento frequente que
deve ser erradicado do Brasil.
Desde a colonização, o país sofre com imposições religiosas. Os padres jesuítas eram
trazidos pelos portugueses para catequizar os índios, e a religião que os nativos seguiam – a
exaltação da natureza – era suprimida. Além disso, a população africana que foi trazida como
escrava também enfrentou fortes repressões ao tentar utilizar sua religião como forma de
manutenção cultural. É relevante notar que, ainda hoje, as religiões afro-brasileiras são os
maiores alvos de discriminação, com episódios de violência física e moral veiculados pelas
mídias com grande frequência.
Concomitantemente, ainda que o Brasil tenha se tornado um Estado laico, com uma
enorme diversidade religiosa devido à grande miscigenação que o constituiu, o respeito pleno
às diferentes escolhas de crença não é realidade. A palavra religião tem sua origem em
“religare”, que significa ligação, união em torno de um propósito; entretanto, ela tem sido
causa de separação, desunião. Mesmo que legislações, como a Constituição Federal e a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, já prevejam o direito à liberdade de expressão
religiosa, enquanto não houver amadurecimento social não haverá mudança.
Por tudo isso, é imprescindível que todos os segmentos sociais unam-se em prol do
combate à intolerância religiosa no Brasil. Assim, cumpre ao governo efetivar de maneira

mais plena as leis existentes. Ademais, cabe às escolas e às famílias educarem as crianças para
que, desde cedo, aprendam que têm o direito de seguir suas escolhas, mas que devem ser
tolerantes e respeitar as crenças do outro, afinal, como disse Nelson Mandela, “a educação é a
arma mais poderosa para mudar o mundo”. Dessa forma, assim com a desintegração de um
átomo tornou-se simples na atualidade, preconceitos poderão ser quebrados.

Redação de João Vitor Vasconcelos Ponte
O Brasil foi formado pela união de diversas bases étnicas e culturais e,
consequentemente, estão presentes em seu território várias religiões. Entretanto, nem essa
diversidade nem a liberdade religiosa garantida pela Constituição Cidadã faz com que o país
seja respeitoso com as diferentes crenças. Fazendo uma analogia com a filosofia kantiana, a
intolerância existente pode ser vista como o resultado de fatores inatos ao indivíduo com o
que foi incorporado a partir das experiências vividas.
Em primeiro lugar, é notória a dificuldade que há no homem em aceitar o diferente,
principalmente ao se tratar de algo tão pessoal como a religião. Prova disso é a presença da
não aceitação das crenças alheias em diferentes regiões e momentos históricos, como no
Império Romano antigo, com as persiguições aos cristãos, na Europa Medieval, com as
Cruzadas e no atual Oriente Médio, com os conflitos envolvendo o Estado Islâmico. Também
pode-se comprovar a existência da intolerância religiosa pela frase popular “religião não se
discute”, que propõe ignorar a temática para evitar os conflitos evidentes ao se tratar do
assunto. Desse modo, nota-se que a intolerância não se restringe a um grupo específico e é,
de certa forma, natural ao ser humano, o que, porém, não significa que não pode o deve ser
combatida.
Além da intolerância inata ao homem, há fatores externos que intensificam o
problema. No cenário brasileiro, o processo colonizador e seus legados, que perduram até
hoje, são os principais agravantes desse preconceito. Desde a chegada dos europeus no país,
as religiões diferentes da oficial são discriminadas. Logo no início da colonização, o processo
de catequização dos nativos foi incentivado, o que demonstra o desrespeito com as religiões
indígenas, e, décadas depois, com o início do tráfico negreiro, houve também perseguição às
religiões afrobrasileiras e a construção de uma imagem negativa acerca delas. Toda essa
mentalidade perpetuou-se no ideário coletivo brasileiro e, apesar dos avanços legais, faz com
que essas religiões sejam as mais afetadas pela intolerância atualmente.
É necessário, pois, que se reverta a mentalidade retrógrada e preconceituosa
predominante no Brasil. Para tal, o Estado deve veicular campanhas de conscientização, na
TV e na internet, que informem a população sobre a diversidade religiosa do país e a
necessidade de respeitá-las. Essas campanhas também podem, para facilitar a detecção e o
combate ao problema, divulgar contatos para denúncia de casos de intolerância religiosa.
Concomitantemente, é fundamental o papel da escola de pregar a tolerância já que, segundo
Immanuel Kant, “o homem é aquilo que a educação faz dele”. Portanto, a escola deve
promover palestras sobre as diferenças crenças do país, ministradas por especialistas na área
ou por membros dessas religiões, a fim de quebrar estereótipos preconceituosos e tornar os
jovens mais tolerantes

Redação de Desirée Macarroni Abbade
Profecia futurística
Em meados do século passado, o escritor austríaco Stefan Zweig mudou-se para o
Brasil devido à perseguição nazista na Europa. Bem recebido e impressionado com o potencial
da nova casa, Zweig escreveu um livro cujo título é até hoje repetido: “Brasil, país do futuro”.
Entretanto, quando se observa a deficiência das medidas na luta contra a intolerância
religiosa no Brasil, percebe-se que a profecia não saiu do papel. Nesse sentido, é preciso
entender suas verdadeiras causas para solucionar esse problema.
A princípio, é possível perceber que essa circunstância devese a questões políticasestruturais. Isso se deve ao fato de que, a partir da impunidade em relação a atos que
manifestem discriminação religiosa, o seu combate é minimizado e subaproveitado, já que
não há interferência para mudar tal situação. Tal conjuntura é ainda intensificada pela
insuficiente laicidade do Estado, uma vez que interfere em decisões políticas e sociais, como
aprovação de leis e exclusão social. Prova disso, é, infelizmente, a existência de uma “bancada
evangélica” no poder público brasileiro. Dessa forma, atitudes agressivas e segregacionistas
devido ao preconceito religioso continuam a acontecer, pondo em xeque o direito de
liberdade religiosa, o que evidencia falhas nos elementos contra a intolerância religiosa
brasileira.
Outrossim, vale ressaltar que essa situação é corroborada por fatores socioculturais.
Durante a formação do Estado brasileiro, a escravidão se fez presente em parte significativa
do processo, e com ela vieram as discriminações e intolerâncias culturais, derivados de
ideologias como superioridade do Homem Branco e Darwinismo Social. Lamentavelmente,
tal perspectiva é vista até hoje no território brasileiro. Bom exemplo disso são os índices que
indicam que os indivíduos seguidores e pertencentes das religiões afro-brasileiras são os mais
afetados. Dentro dessa lógica, nota-se que a dificuldade de prevenção e combate ao desprezo
e preconceito religioso mostra-se fruto de heranças coloniais discriminatórias, as quais
negligenciam tanto o direito à vida quanto o direito de liberdade de expressão e religião.
Torna-se evidente, portanto, que os caminhos para a luta contra a intolerância
religiosa no Brasil apresentam entraves que necessitam ser revertidos. Logo, é necessário que
o Governo investigue casos de impunidade por meio de fiscalizações no cumprimento de leis,
abertura de mais canais de denúncia e postos policiais. Além disso, é preciso que o poder
público busque ser o mais imparcial (religiosamente) possível, a partir de acordos prédefinidos sobre o que deve, ou não, ser debatido na esfera política e disseminado para a
população. Ademais, as instituições de ensino, em parceria com a mídia e ONGs, podem
fomentar o pensamento crítico por intermédio de pesquisas, projetos, trabalhos, debates e
campanhas publicitárias esclarecedoras. Com essas medidas, talvez, a profecia de Zweig
torne-se realidade no presente.

Redação de Isabella Ribeiro de Sena Carvalho
Embora seja direito assegurado a todos os cidadãos pela Constituição Federal, a
liberdade religiosa não é garantida de modo isonômico aos brasileiros. Ora velada, ora
implícita, a intolerância quanto ao diferente faz parte da realidade do país. Infelizmente, o
desconhecimento da população em relação ao processo de formação da nação e a falta de
punição sob os que atentam contra a religião do próximo impedem que o respeito à
diversidade cultural brasileira seja consolidado.
Segundo os sociólogos da chamada “Geração de 30”, muito importantes para o
desenvolvimento da antropologia no país, o Brasil é formado por uma fricção interétnica. Isto
é, desde os tempos da colonização, diferentes culturas compartilham o mesmo território.
Contudo, tal interação não ocorre de forma harmônica, uma vez que a persistência do
pensamento eurocêntrico do século XVI, que considera os costumes de outros povos como
inferiores, gera a intolerância religiosa dos dias atuais. Inquestionavelmente, o preconceito
quanto às culturas minoritárias ainda é muito marcante no país, o que é responsável por
quadros de violência e por conflitos sociais. O caso de apedrejamento de uma menina de onze
anos vestida com trajes típicos do candomblé, ocorrido no Rio de Janeiro, é prova da falta de
respeito de parte dos brasileiros às diferentes culturas que formam o país.
De modo análogo, a certeza da impunidade faz com que crimes de ódio continuem
acontecendo. Consoante aos ideais liberais de John Locke, as leis brasileiras caracterizam-se
pelo respeito às liberdades individuais, o que é, sem dúvidas, uma grande conquista dos
brasileiros. Todavia, o que é proposto pela legislação não é colocado em prática
integralmente, contribuindo, assim, para o crescimento do preconceito no país. O crescente
número de denúncias relacionadas à intolerância religiosa, constatadas pela Secretaria dos
Direitos Humanos, comprova que uma parcela da população brasileira ainda não tem acesso à
plena liberdade de culto e religião.
A fim de garantir, portanto, a equidade na garantia de direitos à população, são
necessárias transformações na sociedade brasileira. O Ministério da Educação,
primeiramente, deve inserir à matriz curricular estudantil debates e estudos antropológicos
acerca do processo de formação do país, de modo a valorizar a participação das mais variadas
culturas na composição da identidade brasileira. Ademais, cabe ao Ministério do
Desenvolvimento Social a realização de palestras, sarais e exposições que exaltem a
importância do respeito à diversidade religiosa do Brasil. Por fim, cabe às Secretarias de
Segurança Pública a criação de delegacias especializadas na investigação de crimes que
envolvam a intolerância religiosa, de modo a intensificar o combate a tal preconceito. Afinal,
somente com a cooperação entre Estado e sociedade será possível lutar contra a intolerância,
um mal que ameaça o Brasil.

Redação de Nathalia Couri Vieira Marques
Existem, atualmente, diversos conflitos religiosos no mundo, fato que pode ser
exemplificado pelas ações do Estado Islâmico, que utiliza uma visão radical do islamismo
sunita. Nesse contexto, percebe-se que tal realidade de intolerância também ocorre no Brasil,
um país com dimensões continentais e grande diversidade religiosa. Assim, tornam-se
progressivamente mais comuns episódios de violência motivados pela religião, o que é
contraditório, visto que o Brasil é laico e a Constituição de 1988 garante a liberdade de crença

das diferentes manifestações culturais. Portanto, medidas que alterem essa situação devem
ser adotadas.
A globalização é um processo que tende à homogeneização, à cultura de massa. No
entanto, ainda existem diversas formas de expressão cultural e artística, assim como de
manifestações religiosas. Dessa maneira, surge na população um preconceito latente, que
pode evoluir e motivar a prática de atos violentos pelo indivíduo. Essa situação pode ser
considerada reflexo da visão etnocêntrica de parte da sociedade, que considera seus
costumes e crenças superiores aos hábitos dos demais. A educação brasileira, que, na maioria
das vezes, é altamente conservadora, agrava a questão.
Também é válido ressaltar que o aumento na eleição de políticos conservadores e que
assumem uma postura radical na defesa de suas ideologias dificulta a diminuição da
intolerância religiosa no Brasil. A ausência de representantes das minorias religiosas impede a
implantação de políticas afirmativas e que garantam, de fato, a potencialização da tolerância
e da igualdade na manifestação das diversas crenças. Como, segundo Marilena Chauí, a
democracia é baseada na igualdade, liberdade e participação, percebe-se que a não
participação de toda a sociedade na política, aliada à frágil liberdade religiosa, dificultam a
existência de um regime democrático pleno no Brasil.
Portanto, é necessária a criação de cotas, ação que deve ser feita pelo poder público,
que garantam a presença de representantes das diversas expressões religiosas na política, o
que permitiria a aprovação de medidas afirmativas que reduziriam a intolerância no Brasil.
Além disso, é válida a implantação de espaços de discussão nas escolas, direcionadas aos pais
e alunos, sobre a diversidade de expressões culturais, o que conscientizaria os futuros
cidadãos sobre a legitimidade de cada manifestação religiosa e diminuiria a visão etnocêntrica
presente nos indivíduos. Por fim, deve haver a criação de campanhas nas redes sociais,
realizadas pela sociedade civil, que amenizem o preconceito presente na população, o que
conduziria a uma sociedade progressivamente mais justa, igualitária e democrática.

2017
Desafios para a formação educacional de surdos no
Brasil
Redação de Mariana Camelier Mascarenhas
Na antiga Esparta , crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser
guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade , tal barbárie não
ocorre mais, porém há grandes dificuldades para garantir aos deficientes – em especial os
surdos – o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de
atenção do Estado à questão.
Inicialmente , um entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população, que age
como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e , posteriormente , exercer
uma profissão. De fato, tal atitude se relaciona ao conceito de banalidade do mal , trazido pela
socióloga Hannah Arendt: quando uma atitude agressiva ocorre constantemente , as pessoas

param de vê-la como errada. Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas
e faculdades – seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu
aprendizado. Nessa situação, o medo do preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos
educadores, possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem
dos seus direitos – fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em
Esparta , apenas mais dissimulado.
Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a inobservância
estatal , uma vez que o governo nem sempre cobra das instituições de ensino a existência de
aulas especializadas para esse grupo – ministradas em Libras – além da avaliação do
português escrito como segunda língua. De acordo com Habermas, incluir não é só trazer para
perto, mas também respeitar e crescer junto com o outro. A frase do filósofo alemão mostra
que , enquanto o Estado e a escola não garantirem direitos iguais na educação dos surdos –
com respeito por parte dos professores e colegas – tal minoria ainda estará sofrendo práticas
discriminatórias.
Destarte , para que as pessoas com deficiência na audição consigam o acesso pleno ao
sistema educacional , é preciso que o Ministério da Educação, em parceria com as instituições
de ensino, promova cursos de Libras para os professores, por meio de oficinas de
especialização à noite – horário livre para a maioria dos profissionais – de maneira a garantir
que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse
grupo ao estudo. Em adição, o Estado deve divulgar propagandas institucionais ratificando a
importância do respeito aos deficientes auditivos, com postagens nas redes sociais, para que a
discriminação dessa minoria seja reduzida , levando à maior inclusão.

Redação de Ursula Gramiscelli Hasparyk
A plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas
Pessoas com Deficiência (PCD), é um direito assegurado no recémaprovado Estatuto da
Pessoa com Deficiência, de 2015, também conhecido como Lei da Acessibilidade. Além de um
direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente analisada
como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. Entretanto, observa-se o
desrespeito a essa garantia devido ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência
simbólica, e à insuficiência estrutural educacional brasileira.
Nessa conjuntura, é necessário destacar as principais relevâncias de se garantir aos
surdos a plena formação acadêmica. Segundo Hannah Arendt, em sua teoria sobre o Espaço
Público, os ambientes e as instituições públicas – inclusive as escolas e as faculdades – têm
que ser completamente inclusivas a todos do espectro social para exercer sua total
funcionalidade e genuinidade. Analogamente , para atuarem como aparato democrático, tais
instituições devem ser preparadas e devem garantir o espaço e a educação para os deficientes
auditivos, constituindo, assim, uma sociedade diversificada, tolerante e genuína. Além disso,
outra importância é o cumprimento dos direitos à educação e ao desenvolvimento intelectual
, assegurados no Estatuto da PCD e na Constituição Federal de 1988, que não discrimina o
acesso à cidadania a nenhum grupo social , sendo, dessa forma, uma obrigação constitucional
.
Contudo, observam-se algumas distorções para essa garantia educacional .
Infelizmente , os surdos são alvo de preconceito e são vistos erroneamente como incapazes.

Isso é frequentemente manifestado na forma de violência simbólica , termo do sociólogo
Pierre Bordieu, que inclui os comportamentos, não necessariamente agressivos f ísica ou
verbalmente , que excluiriam moralmente grupos minoritários, como a PCD, exemplificados
na colocação desses indivíduos em postos de trabalho menos valorizados e menos
remunerados. Adicionalmente , nota-se que outra manifestação dessa violência é a falta de
uma infraestrutura escolar de qualidade com professores capacitados e com material
adequado para garantir a devida formação educacional . Consequentemente , as vítimas
dessa agressão simbólica tenderiam a se isolar, gerando, por exemplo, evasão escolar e
redução da procura pela qualificação profissional e acadêmica por esses deficientes.
Dessa forma , é necessário que , para garantir o ensino de qualidade e estruturado, o
Ministério da Educação leve profissionais educadores especialistas em Libras para capacitar os
professores já atuantes acerca do ensino aos deficientes auditivos e da adaptação às suas
necessidades particulares na sala de aula. Isso deve ser feito com palestras instrucionais para
os docentes de toda a hierarquia pedagógica. Complementarmente , o Ministério da Saúde
deve disponibilizar profissionais, como psicólogos, que dêem o apoio e o estímulo para a
continuidade educacional dos deficientes e desconstruam, com atividades lúdicas e
interativas com todos os alunos, como simulações da surdez, os preconceitos acerca desse
grupo social .

Redação de Alan de Castro Nabor
Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma
sociedade democrática possuem a mesma importância , além dos mesmos direitos e deveres.
No entanto, percebe-se que , no Brasil , os deficientes auditivos compõem um grupo
altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional , visto que o país
enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Nesse contexto, torna-se
evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como
a compreensão deturpada da função social deste.
O filósofo italiano Norberto Bobbio afirma que a dignidade humana é uma qualidade
intrínseca ao homem, capaz de lhe dar direito ao respeito e à consideração por parte do
Estado. Nessa lógica , é notável que o poder público não cumpre o seu papel enquanto agente
fornecedor de direitos mínimos, uma vez que não proporciona aos surdos o acesso à educação
com a qualidade devida , o que caracteriza um irrespeito descomunal a esse público. A
lamentável condição de vulnerabilidade à qual são submetidos os deficientes auditivos é
percebida no déficit deixado pelo sistema educacional vigente no país, que revela o
despreparo da rede de ensino no que tange à inclusão dessa camada , de modo a causar
entraves à formação desses indivíduos e , por conseguinte , sua inserção no mercado de
trabalho.
Além disso, outra dificuldade enfrentada pelos surdos para alcançar a formação
educativa se dá na falta de apoio enfrentada por muitos no âmbito familiar, causada pela
ignorância quanto às leis protetoras dos direitos do deficiente , que gera uma letargia social
nesse aspecto. Esse desconhecimento produz na sociedade concepções errôneas a respeito
do papel social do portador de deficiências: como consequência do descumprimento dos
deveres constitucionais do Estado, as famílias – acomodadas pela pouca instrução –

alimentam a falsa ideia de que o deficiente auditivo não tem contribuição significante para a
sociedade , o que o afasta da escolaridade e neutraliza a relevância que possui .
Logo, é necessário que o Ministério da Educação, em parceria com instituições de
apoio ao surdo, proporcione a este maiores chances de se inserir no mercado, mediante a
implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo –
com profissionais especializados em atendê-lo –, a fim de gerar maior igualdade na
qualificação e na disputa por emprego. É imprescindível , ainda , que as famílias desses
deficientes exijam do poder público a concretude dos princípios constitucionais de proteção a
esse grupo, por meio do aprofundamento no conhecimento das leis que protegem essa
camada , para que , a partir da obtenção do saber, esse empenho seja fortalecido e , assim,
essa parcela receba o acompanhamento necessário para atingir a formação educacional e a
contribuição à sociedade.

Redação de Lorena Magalhães de Macedo
No convívio social brasileiro, parte considerável da população apresenta alguma
deficiência. Nessa conjuntura, grande parcela dos surdos, em especial, não tem acesso a uma
educação de qualidade, o que fomenta maior empenho do Poder Público e da sociedade civil,
com o fito de superar os desafios para a efetiva inclusão desses indivíduos no sistema
educacional.
Sob esse viés, muitos deficientes auditivos encontram dificuldades para acessar o
Ensino Fundamental, Médio ou Superior, visto que diversas instituições de ensino carecem de
uma infraestrutura adaptada a esses indivíduos, como intérpretes da Libras durante as aulas.
Tal panorama representa a violação da Constituição Federal de 1988 e do Estado da Pessoa
com Deficiência, os quais são mecanismos jurídicos que asseguram o acesso à educação como
um direito de todos os deficientes. Isso atesta a ineficiência governamental em cumprir
prerrogativas legais que garantem a efetiva inclusão dos surdos na educação.
Ademais, em muitas instituições de ensino, deficientes auditivos ainda são vítimas de
xingamentos e até de agressões físicas por parte de outros alunos, ações que caracterizam o
bullying. Nesse contexto, o filósofo iluminista Voltáire já afirmava: “Preconceito é opinião sem
conhecimento”. Tal máxima, mesmo séculos depois, comprova que atos intolerantes são, em
geral, consequências de uma formação moral deturpada, a qual não privilegiou princípios, por
exemplo, a tolerância e o respeito às diferenças como essenciais para a convivência
harmônica em uma sociedade tão heterogênea. Desse modo, verifica-se a ineficácia de
famílias e escolas em desestimular, rigorosamente, qualquer ação de caráter discriminatório
contra surdos.
Portanto, a fim de garantir que surdos tenham pleno acesso à formação educacional,
cabe ao Estado, mediante o redirecionamento de verbas, realizar as adaptações necessárias
em todas as escolas e as universidades públicas, como o oferecimento de cursos gratuitos que
capacitem profissionais da educação para se comunicarem em Libras e a contratação de mais
intérpretes da Libras para atuarem nessas instituições. Outrossim, famílias e escolas, por meio
de, respectivamente, diálogos frequentes e palestras, devem debater acerca da aceitação às
diferenças como fator essencial para o convívio coletivo, de modo a combater o bullying e a
formar um paradigma comportamental de total respeito aos deficientes auditivos.

Redação de João Pedro Fidelis Belluzo
Na antiga pólis de Esparta, havia a prática da eugenia, ou seja, a segregação dos
denominados “imperfeitos”, como, por exemplo, os deficientes. Passados 2000 anos, o
preconceito contra esse grupo ainda prevalece socialmente e afeta, principalmente, a área da
educação. Nesse contexto, os surdos são grandes vítimas da exclusão no processo de
formação educacional, o que traz desafios e a busca por autonomia e pela participação de
pessoas com essa deficiência no espaço escolar brasileiro.
Para o filósofo francês Voltaire, a lei essencial para a prática da igualdade é a
tolerância. Porém, nas escolas, onde as diferenças aparecem, essa característica não se
concretiza. Nesse ambiente, a surdez se torna motivo para discriminação e para o bullying,
contrariando o objetivo da educação de elevar e emancipar o indivíduo, como defende o
sociólogo Paulo Freire, idealizador da educação brasileira. Dessa forma, os surdos,
segregados, encontram um alicerce frágil, para alcançar o desenvolvimento de seus talentos e
habilidades.
Além disso, nota-se que as instituições escolares não oferecem suporte adequado
para os deficientes auditivos. Com isso, a independência e a participação desses indivíduos
são comprometidas, o que acentua as desigualdades. Essa ideia se torna paradoxal quando
comparada à Declaração Universal dos Direitos Humanos e à Constituição Federal (1988),
documentos de alta hierarquia, comprovando a necessidade de incluir e assistir a população
surda nos processos educacionais brasileiros.
Portanto, conclui-se que deve-se tomar medidas que incluam os surdos na educação,
assegurando o desenvolvimento desse grupo. As escolas devem, então, promover a
assistência a esses deficientes, por meio da disponibilização de voluntários que dominem a
linguagem de Libras, principal forma de comunicação da população surda, com o objetivo de
inserir as pessoas com essa deficiência nas salas de aula, facilitando também o aprendizado. A
mídia deve, ainda, mostrar, com exemplos, a igualdade que deve prevalecer no ambiente
escolar, acabando com o preconceito e com o bullying. Com essas medidas, a eugenia social
será minimizada e os deficientes auditivos serão incluídos nos processos educacionais
brasileiros.

Redação de Eduarda Judith Dias Jacome Silva
Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU promulgou a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, a qual assegura, em plano internacional, a igualdade e a dignidade da
pessoa humana. Entretanto, no Brasil, há falhas na aplicação do princípio da isonomia no que
tange à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Consequentemente, a formação
educacional é comprometida, o que pressupõe uma análise acerca dos entraves que
englobam esta problemática.
Em primeiro lugar, cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam, em sua
maioria, um sistema pouco inclusivo. Embora a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) atenda a
Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, realizada em 2006 pela ONU, sua finalidade

encontra obstáculos, seja na estrutura escolar vigente, seja na falta de preparo do corpo
docente. Prova disso são as escolas regulares e as universidades que não se adequaram à
comunicação em Libras, bem como exames avaliatórios que não garantem tal acessibilidade.
Nesse sentido, os surdos recebem uma educação frágil, desigual e excludente.
Além disso, a ineficiente integração no âmbito escolar/acadêmico resulta em efeitos
fora dele. Conforme afirmou Aristóteles, é preciso tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais, na medida exata de suas desigualdades. Contudo, a instrução de
aristotélica não é vista na prática, uma vez que o mercado de trabalho oferece poucas
oportunidades, ainda que o deficiente auditivo tenha concluído o ensino superior.
Paralelamente a isso, o comportamento contemporâneo, o qual prioriza o individualismo e a
competição, intensifica a exclusão visto que a deficiência em questão é alvo de uma visão
equivocada de incapacidade funcional. Desse modo, as implicações de uma educação que não
se adapta às diferenças são visíveis.
Diante do exposto, faz-se necessária uma complementação nas instituições sociais
secundárias a fim de promover uma formação educacional coerente com as leis e as
resoluções. Para tanto, o Ministério da Educação deve impor diretrizes de um projeto
pedagógico inclusivo, como a obrigatoriedade de aulas de Libras na graduação de
professores, bem como cursos para os formados. Ademais, o Estado, através do corpo
legislativo, deve propor incentivos fiscais às grandes empresas que instituírem um percentual
proporcional na contratação de pessoas com alguma restrição física, incluindo a auditiva.
Assim, os direitos básicos inerentes à vida e à liberdade, consagrados na Carta Magna,
poderão ser cumpridos.

Redação de Yasmin Lima Rocha
A formação educacional de surdos encontra, no Brasil, uma série de empecilhos. Essa
tese pode ser comprovada por meio de dados divulgados pelo Inep, os quais apontam que o
número de surdos matriculados em instituições de educação básica tem diminuído ao longo
dos últimos anos. Nesse sentido, algo deve ser feito para alterar essa situação, uma vez que
milhares de surdos de todo o país têm o seu direito à educação vilipendiado, confrontando,
portanto, a Constituição Cidadã de 1988, que assegura a educação como um direito social de
todo cidadão brasileiro.
Em primeira análise, o descaso estatal com a formação educacional de deficientes
auditivos mostra-se como um dos desafios à consolidação dessa formação. Isso porque
poucos recursos são destinados pelo Estado à construção de escolas especializadas na
educação de pessoas surdas, bem como à capacitação de profissionais para atenderem às
necessidades especiais desses alunos. Ademais, poucas escolas são adeptas do uso de libras,
segunda língua oficial do Brasil, a qual é primordial para a inclusão de alunos surdos em
instituições de ensino. Dessa forma, a negligência do Estado, ao investir minimamente na
educação de pessoas especiais, dificulta a universalização desse direito social tão importante.
Em segunda análise, o preconceito da sociedade com os deficientes apresenta-se
como outro fator preponderante para a dificuldade na efetivação da educação de pessoas

surdas. Essa forma de preconceito não é algo recente na história da humanidade: ainda no
Império Romano, crianças deficientes eram sentenciadas à morte, sendo jogadas de
penhascos. O preconceito ao deficiente auditivo, no entanto, reverbera na sociedade atual,
calcada na ética utilitarista, que considera inútil pessoas que, aparentemente menos
capacitadas, têm pouca serventia à comunidade, como é o caso dos surdos. Os deficientes
auditivos, desse modo, são muitas vezes vistos como pessoas de menor capacidade
intelectual, sendo excluídos pelos demais, o que dificulta aos surdos não somente o acesso à
educação, mas também à posterior entrada no mercado de trabalho.
Nesse sentido, urge que o Estado, por meio do envio de recursos ao Ministério da
Educação, promova a construção de escolas especializadas em deficientes auditivos e a
capacitação de profissionais para atuarem não apenas nessas escolas, mas em instituições de
ensino comuns também, objetivando a ampliação do acesso à educação aos surdos,
assegurando a estes, por fim, o acesso a um direito garantido constitucionalmente.
Outrossim, ONGs devem promover, através da mídia, campanhas que conscientizem a
população acerca da importância do deficiente auditivo para a sociedade, enfatizando em
mostrar a capacidade cognitiva e intelectual do surdo, o qual seria capaz de participar da
população economicamente ativa (PEA), caso fosse concedido a este o direito à educação e à
equidade de tratamentos, por meio da difusão do uso de libras. Dessa forma, o Brasil poderia
superar os desafios à consolidação da formação educacional de surdos.

Redação de Beatriz Albino Servilha
Educação inclusiva
Durante o século XIX, a vinda da Família Real ao Brasil trouxe consigo a modernização
do país, com a construção de escolas e universidades. Também, na época, foi inaugurada a
primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Não se vê, entretanto, na sociedade
atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os embates que
impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Desse modo, os entraves para a
educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado e uma sociedade
desinformada sobre sua composição bilíngue.
A princípio, a falta de profissionais qualificados dificulta o contato do portador de
surdez com a base educacional necessária para a evolução social. O Estado e a sociedade
hodierna têm negligenciado os direitos da comunidade surda, pois a falta de intérpretes
capacitados para a tradução educativa e a inexistência de vagas em escolas inclusivas
perpetuam a disparidade entre surdos e ouvintes, condenando os detentores da surdez aos
menores cargos da hierarquia social. Vê-se, pois, o paradoxo que, em um Estado
Democrático, ainda haja o ferimento de um direito previsto constitucionalmente: o direito à
educação de qualidade.
Além disso, a ignorância social frente à conjuntura bilíngue do país é uma barreira
para a capacitação pedagógica do surdo. Helen Keller – primeira mulher surdo-cega a se
formar e tornar-se escritora – definia a tolerância como o maior presente de uma boa
educação. O pensamento de Helen não tem se aplicado à sociedade brasileira, haja vista que
não se tem utilizado a educação para que se torne comum ao cidadão a proximidade com
portadores de deficiência auditiva, como aulas de LIBRAS, segunda língua oficial do Brasil.

Dessa forma, torna-se evidente o distanciamento causado pela inexperiência dos indivíduos
em lidar com a mescla que forma o corpo social a que possuem.
Infere-se, portanto, que é imprescindível a mitigação dos desafios para a capacitação
educacional dos surdos. Para que isso ocorra, o Ministério da Educação e Cultura deve
viabilizar a inserção de deficientes auditivos nas escolas, por meio da contratação de
intérpretes e disponibilização de vagas em instituições inclusivas, com o objetivo de efetivar a
inclusão social dos indivíduos surdos, haja vista que a escola é a máquina socializadora do
Estado. Ademais, a escola deve preparar surdos e ouvintes para uma convivência harmoniosa,
com a introdução de aulas de LIBRAS na grade curricular, a fim de uniformizar o corpo social
e, também, cumprir com a máxima de Nelson Mandela que constitui a educação como o
segredo para transformar o mundo. Poder-se-á, assim, visar a uma educação, de fato,
inclusiva no Brasil.

Redação de Maria Juliana Bezerra Costa
Em razão de seu caráter excessivamente militarizado, a sociedade que constituía a
cidade de Esparta, na Grécia Antiga, mostrou-se extremamente intolerante com deficiências
corpóreas ao longo da história, tornando constante inclusive o assassinato de bebês que as
apresentassem, por exemplo. Passados mais de dois mil anos dessa prática tenebrosa, ainda é
deploravelmente perceptível, sobretudo em países subdesenvolvidos como o Brasil, a
existência de atos preconceituosos perpetrados contra essa parcela da sociedade, que são o
motivo primordial para que se perpetue como difícil a escolarização plena de deficientes
auditivos. Esse panorama nofasto suscita ações mais efetivas tanto do Poder Público quanto
de instituições formadoras de opinião, com o escopo de mitigar os diversos empecilhos postos
frente à educação dessa parcela social.
É indubitável, de fato, que muitos avanços já foram conquistados no que tange à
efetivação dos direitos constitucionais garantidos aos surdos brasileiros. Pode-se mencionar,
por exemplo, a classificação da Libras – Língua Brasileira de Sinais – como segundo idioma
oficial da nação em 2002, a existência de escolas especiais para surdos no território do Brasil e
as iniciativas privadas que incluem esses cidadãos como partícipes de eventos – como no caso
da plataforma do Youtube Educação, cujas aulas sempre apresentam um profissional que
traduz a fala de um professor para a língua de sinais. Apenas medidas flagrantemente
pontuais como essas, contudo, são incapazes de tornar a educação de surdos efetiva e
acessível a todos que necessitam dela, visto que não só a maioria dos centros educacionais
está mal distribuída no país, mas também a disponibilidade de professores específicos ainda é
escassa, além de a linguagem de sinais ainda ser desconhecida por grande parte dos
brasileiros.
No que tange à sociedade civil, nota-se a existência de comportamentos e de
ideologias altamente preconceituosos contra os surdos brasileiros. A título de ilustração, é
comum que pais de estudantes ditos “normais” dificultem o ingresso de alunos portadores de
deficiência auditiva em classes não específicas a eles, alegando que tal parcela tornará o
“ritmo” da aula mais lento; que colegas de sala difundam piadas e atitudes maldosas e que
empresas os considerem inaptos à comunicação com outros funcionários. Essas atitudes
deploravelmente constantes no Brasil ratificam a máxima atribuída ao filósofo Voltaire: “Os
preconceitos são a razão dos imbecis”.

Urge, pois, a fim de tornar atitudes intolerantes restritas à história de Esparta, que o
Estado construa mais escolas para deficientes auditivos em municípios mais afastados de
grandes centros e promova cursos de Libras a professores da rede pública – por meio da
ampliação de verbas destinadas ao Ministério da Educação e da realização de palestras com
especialistas na educação de surdos –, em prol de tornar a formação educacional deles mais
fácil e mais inclusiva. Outrossim, é mister que instituições formadoras de opinião – como
escolas, universidades e famílias socialmente engajadas – promovam debates amplos e
constantes acerca da importância de garantir o respeito e a igualdade de oportunidades a essa
parcela social, a partir de diálogos nos lares, de seminários e de feiras culturais em ambientes
educacionais. Assim, reduzir-se-ão os empecilhos existentes hoje em relação à educação de
surdos na Nação e formar-se-ão cidadãos mais aptos a compreender a necessidade de
respeito a eles, afinal, segundo o filósofo Immanuel Kant: “O homem não é nada além daquilo
que a educação faz dele”.

2018
Manipulação do comportamento do usuário pelo
controle de dados na Internet
Redação de Lucas Felpi
No livro “1984” de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado
totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de
moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória
de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade que diariamente analisa e
altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do Partido e formar a
população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell
pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI: gradativamente, os algoritmos e
sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e
para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural.
Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias,
internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na
internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir
do uso diário individual. De acordo com o filósofo Zygmund Baüman, vive-se atualmente um
período de liberdade ilusória, já que o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de
interação com o conhecimento, mas também abriu portas para a manipulação e alienação
vistas em “1984”. Assim, os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado
apenas o mais atrativo para o consumo pessoal.
Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no
comportamento da coletividade cibernética: ao observar somente o que lhe interessa e o que
foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os
olhos para a diversidade de opções disponíveis. Em um episódio da série televisiva Black
Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em
estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava – tornando o

usuário passivo na escolha. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os
pensadores da Escola de Frankfurt: produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do
público, para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e, logo, facilmente atingível.
Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Para
a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério de
Educação e Cultura (MEC) crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias
nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas
ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar
o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é
submetido. Somente assim, será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam
a internet no país e, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da
Verdade construiu em Winston de “1984”, as novas tecnologias estão construindo nos
cidadãos do século XXI.

Redação de Clara de Jesus, 19 anos
“Black Mirror” é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no
cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo
que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons
que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem
algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade “online” do
cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do
usuário pelo controle de dados na internet.
Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de
maneira, cada vez mais, precoce. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 201,
apenas 35% dos entrevistados, que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos, nunca
haviam utilizado a internet. Isso acontece porque desde cedo a criança tem contato com
aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação, que
memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e,
assim, fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Dessa forma, o uso da
internet torna-se uma imposição viciosa para relações sócio-econômicas.
Em segundo lugar, o ser humano perde sua capacidade de escolha. Conforme o
conceito de “Mortificação do Eu”, do sociólogo Erving Goffman, é possível entender o que
ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito
afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e
junta-se a uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é
induzido a entrar em determinados sites devido a um “bombardeio” de propagandas que
aparece em seu dispositivo conectado. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha
quanto ao que fazer no mundo virtual.
Com o intuito de amenizar essa problemática, o Congresso Nacional deve formular
leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas, por meio de direitos
e punições aos que descumprirem, a fim de acabar com essa imposição midiática. As escolas,
em parceria com as famílias, devem inserir a discussão sobre esse tema tanto no ambiente
doméstico quanto no estudantil, por intermédio de palestrantes, com a participação de
psicólogos e especialistas, que debatam acerca de como agir “online”, com o objetivo de

desenvolver, desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Feito isso, o
conflito vivenciado na série não se tornará realidade.

Thais Saeger, 28 anos

É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a
exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet,
a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da
construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos
usuários. Tal personalização se observa, também, na divulgação de informações que, dessa
forma, se tornam, muitas vezes, tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro,
intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos.
É importante ressaltar, em primeiro plano, de que forma o controle de dados na
internet permite a manipulação do comportamento dos usuários. Isso ocorre, em grande
parte, devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista, na qual
não há estímulo ao questionamento. Sob esse âmbito, a internet usufrui dessa vulnerabilidade
e, por intermédio de uma análise dos sites mais visitados por determinado indivíduo,
consegue rastrear seus gostos e propor notícias ligadas aos seus interesses, limitando, assim,
o modo de pensar dos cidadãos. Em meio a isso, uma analogia com a educação libertadora
proposta por Paulo Freire mostra-se possível, uma vez que o pedagogo defendia um ensino
capaz de estimular a reflexão e, dessa forma, libertar o indivíduo da situação a qual encontrase sujeitado - neste caso, a manipulação.
Cabe mencionar, em segundo plano, quais os interesses atendidos por tal controle de
dados. Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da
Guerra Fria, em 1991, o qual estimula o consumo em massa. Nesse âmbito, a tecnologia,
aliada aos interesses do capital, também propõe aos usuários da rede produtos que eles
acreditam ser personalizados. Partindo desse pressuposto, esse cenário corrobora o termo
"ilusão da contemporaneidade" defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam
estar escolhendo uma mercadoria diferenciada mas, na verdade, trata-se de uma
manipulação que visa ampliar o consumo.
Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima
relação com aspectos educacionais e econômicos. Desse modo, é imperiosa uma ação do
MEC, que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a
buscarem informações de fontes confiáveis como artigos científicos ou por intermédio da
checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma,
evitar que sejam manipulados. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode, ainda, oferecer uma
disciplina de educação tecnológica nas escolas, através de sua inclusão na Base Comum
Curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim,
observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida.

Vanessa Tude, 19 anos
O mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização,
com destaque para os descobrimentos da Terceira Revolução Industrial, que possibilitou a
expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Entretanto, as
ferramentas recém descobertas foram utilizadas de forma inadequada, como por exemplo,
durante a Era Vargas. Com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com a
manipulação comportamental dos usuários que se desenvolve devido não só à falta de
informação popular como também à negligência governamental.
Primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na
manipulação das pessoas. Consoante à Teoria do Habitus elaborada pelo sociólogo francês
Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e,
posteriormente, reproduzidos pelos indivíduos. Nessa perspectiva, a possibilidade da coleta
de dados virtuais, como sites visitados e produtos pesquisados, por grandes empresas
ocasiona a divulgação de propagandas específicas com o fito de induzir a efetivação da
compra da mercadoria anunciada ou estimular um estilo de vida. Assim, o desconhecimento
dessa realidade permite a construção de uma ilusão de liberdade de escolha que favorece
unicamente as empresas. Dessa forma, medidas são necessárias para alterar a reprodução,
prevista por Bourdieu, dessas estratégias comerciais que afetam negativamente inúmeros
indivíduos.
Ademais, a influência de milhares de usuários se dá pela negligência e abuso de poder
governamental. Durante a Era Vargas, a manipulação comportamental dos brasileiros foi uma
realidade a partir da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda que possuía a
função de fiscalizar os conteúdos que seriam divulgados nos meios de comunicação usando o
controle da população. Nos dias atuais, com o auxílio da internet, as pessoas estão mais
expostas, uma vez que o governo possui acesso aos dados e históricos de navegação que
possibilitam a ocorrência de uma obediência influenciada como ocorreu na Era Vargas. Desse
modo, urge a extrema necessidade de alterações estruturais para a ocorrência de uma
liberdade comportamental de todos.
Impende, portanto, que a manipulação do comportamento através do controle de
dados na internet deixe de ser realidade. Nesse sentido, cabe ao Governo, por meio do
aumento da parcela de investimentos com prioridade, fiscalizar e punir instituições que
utilizem essa estratégia de direcionamento através de multas e aumento na cobrança de
impostos. Essa inciativa tem a finalidade de propor o uso adequado das tecnologias
descobertas durante, e posteriormente, a Terceira Revolução Industrial e, consequentemente,
erradicar a manipulação comportamental dos indivíduos através dos dados coletados na
internet.

Jamille Borges, 19 anos
A série britânica “Black Mirror” é caracterizada por satirizar a forma como a tecnologia
pode afetar a humanidade. Dentre outros temas, o seriado aborda a influência dos algoritmos
na opinião e no comportamento das personagens. Fora da ficção, os efeitos do controle de
dados não são diferentes dos da trama e podem comprometer o senso crítico da população

brasileira. Assim, faz-se pertinente debater acerca das consequências da manipulação do
comportamento do usuário pelo controle de dados na internet.
Por um lado, a utilização de algoritmos possui seu lado positivo. A internet surgiu no
período da Guerra Fria, com o intuito de auxiliar na comunicação entre as bases militares.
Todavia, com o passar do tempo, tal ferramenta militar popularizou-se e abandonou,
parcialmente, a característica puramente utilitária, adquirindo função de entretenimento.
Hoje, a internet pode ser utilizada para ouvir músicas, assistir a filmes, ler notícias e, também,
se comunicar. No Brasil, por exemplo, mais da metade da população está “conectada” – de
acordo com pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) -, o que significa
a consolidação da internet no país e, nesse contexto, surge a relevância do uso de dados para
facilitar tais ações.
Por outro lado, o controle de dados ressalta-se em seu lado negativo. Segundo o
sociólogo Pierre Levy, as sociedades modernas vivem um fenômeno por ele denominado
“Novo Dilúvio” – termo usado para caracterizar a dificuldade de “escapar” do uso da internet.
Percebe-se que o conceito abordado materializa-se em apontamentos do IBGE, os quais
expõem que cerca de 85% dos jovens entre 18 e 24 anos de idade utilizaram a ferramenta em
2016. Tal quadro é preocupante quando atrelado aos algoritmos, pois estes causam,
principalmente, nos jovens a redução de sua capacidade crítica – em detrimento de estarem
sempre em contato com informações unilaterais, no tocante ao ponto de vista, e pouco
distoantes de suas próprias vivências e opiniões -, situação conhecida na Sociologia como
“cognição preguiçosa” – a qual culmina na manipulação do ser.
Entende-se, portanto, que é necessário que a população entenda os riscos do controle
de dados. Desse modo, cabe às escolas desenvolverem a percepção dos perigos da “cognição
preguiçosa” para a formação da visão de mundo dos seus alunos, mediante aulas de
informática unidas à disciplina de Sociologia – voltadas para uma educação não só técnica,
mas social das novas tecnologias -, a fim de ampliar nos jovens o interesse por diferentes
opiniões e, consequentemente, reduzir os efeitos adversos da problemática. Posto isso, será
superado o controle do comportamento do usuário e não mais viveremos em um Brasil
análogo à trama de “Black Mirror”.

Lívia Taumaturgo, 18 anos
Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são
fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é
essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado,
muitas vezes, para a manipulação do comportamento do usuário, pelo controle de dados,
podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos
produtos. Isso ocorre devido `falha de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a
“navegar”, de forma correta, na internet, e à ausência de consciência, da grande parte da
população, sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa
realidade constituiu um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas
também por toda a sociedade.
No contexto relativo à manipulação do comportamento do usuário, pode-se citar que
no século XX, a Escola de Frankfurt já abordava sobre a “ilusão de liberdade do mundo
contemporâneo”, afirmando que as pessoas eram controladas pela “indústria cultural”,

disseminada pelos meios de comunicação de massa. Atualmente, é possível traçar um
paralelo com essa realidade, visto que milhões de pessoas no mundo são influenciadas e, até
mesmo, manipuladas, todos os dias pelo meio virtual, por meio de sistemas de busca ou de
redes sociais, sendo direcionadas a produtos específicos, o que aumenta, de maneira
significativa, o consumismo exacerbado. Isso é intensificado devido à carência de políticas
públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a “navegar” corretamente na internet, explicandolhe sobre o posicionamento do controle de dados e ensinando-lhe sobre como ser um
consumidor consciente.
Ademais, é importante destacar que grande parte da população não tem consciência
da importância da utilização, de forma correta, da internet, visto que as instituições
formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado, como deveriam, o ensino de
uma polarização digital”, como faz o projeto Digipo (“Digital Polarization Iniciative”), o qual
auxilia os indivíduos a acessarem páginas comparáveis e, assim, diminui, o compartilhamento
de notícias falsas, que, muitas vezes, são lançadas por moderadores virtuais. Nesse sentido,
como disse o empresário Steve Jobs, “A tecnologia move o mundo”, ou seja, é preciso que
medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento
da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente.
Portanto, cabe aos Estados, por meio de leis e de investimentos, com um
planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a
“navegar”, de forma correta, na internet, mostrando às pessoas a relevância existente em
utilizar o meio virtual racionalmente, a fim de diminuir, de maneira considerável, o consumo
exacerbado, que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo
controle de dados. Além disso, é de suma importância que as instituições educacionais
promovem, por meio de campanhas de conscientização, para pais e alunos, discussões
engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar, de maneira cautelosa, a internet,
entendendo a relevância de uma “polarização digital” para a concretização da razão
comunicativa, com o intuito de utilizar o meio virtual para o desenvolvimento pleno da
sociedade.

Sílvia Fernanda Lima, 18 anos
No livro Admirável Mundo Novo do escritor inglês Aldous Huxley é retratada uma
realidade distópica na qual o corpo social padroniza-se pelo controle de informações e traços
comportamentais. Tal obra fictícia, em primeira análise, diverge substancialmente da
realidade contemporânea, uma vez que valores democráticos imperam. No entanto, com o
influente papel atribuído à internet, configurou-se uma liberdade paradoxal tangente à
regulamentação de dados. Assim, faz-se profícuo observar a parcialidade informacional e o
consumo exacerbado como pilares fundamentais da problemática.
Em primeiro plano, a estruturação do meio cibernético fomenta a conjuntura regida
pela denominada denominada pós-verdade, traduzida na sobreposição do conhecimento
fundamentado por conotações subjetivas de teor apelativo. Nesse contexto, como os
algoritmos das ferramentas de busca fornecem fontes correspondentes às preferências de
cada usuário, cria-se uma assimilação unilateral, contendo exclusivamente aquilo que
promove

segurança emocional ao indivíduo e favorece a reprodução automatizada de pensamentos.
Desse modo, com base nas premissas analíticas do escritor francês Guy Debord, pelo fato de o
meio digital ser mediatizado por imagens, o sujeito é manipulado de forma alienante,
mitigando do seu senso crítico e capacidade de compreender a pluralidade de opiniões.
Outrossim, a detenção de dados utilizada para a seleção de anúncios fomenta o
fenômeno do consumismo. Sob esse viés, posto que a sociedade vigente é movida pelo
desempenho laboral e pela autoexploração, como preconizou o filósofo sul-coreano Byung
Chul-Han, o consumo apresenta-se como forma de aliviar as inquietações resultantes desse
quadro e alternativa para uma felicidade imediata. Então, na medida em que os artigos
publicitários exibidos na internet são direcionados individualmente, o estímulo à compra
denota-se ainda mais magnificado, funcionando como fator adicional à busca por alívio
paralelamente à construção de hábitos desequilibrados e prejudiciais.
Portanto, minimizar os impactos negativos da inserção no ciberespaço não se
apresenta como tarefa fácil, porém, tornar-se-á possível por meio de uma abordagem
educacional. Dessa forma, o Ministério da Educação deve elaborar um projeto de educação
digital tendo com perspectiva basilar o ensino emancipatório postulado pelo filósofo alemão
Theodor Adorno. Essa ação pode ser constituída por frequentes debates incluindo
problematizações e a criação de reformulações conscientes relacionadas aos perigos
delimitados pela manipulação do comportamento online nos ensinos Fundamental II e Médio
das escolas públicas e particulares. Tal medida deve incluir a mediação de professores de
Sociologia e Filosofia, além de especialistas em Cultura Digital, com o objetivo de modular
nos alunos autonomia e criticidade no uso da internet. Enfim, será possível a construção de
uma juventude responsável e dificilmente manipulada, sem nenhuma semelhança a obra de
Aldous Huxley.

Maria Eduarda Fionda, 18 anos

George Orwell, em sua célebre obra “1984”, descreve uma distopia na qual os meios
de comunicação são controlados e manipulados para garantir a alienação da população frente
a um governo totalitário. Entretanto, apesar de se tratar de uma ficção, o livro de Orwell
parece refletir, em parte, a realidade do século XXI, uma vez que, na atualidade, usuários da
internet são constantemente influenciados por informações previamente selecionadas, de
acordo com seus próprios dados. Nesse contexto, questões econômicas e sociais devem ser
postas em vigor, a fim de serem devidamente compreendidas e combatidas.
Convém ressaltar, em primeiro plano, que o problema advém, em muito, de interesses
econômicos. Segundo o sociólogo alemão Theodor Adorno, a chamada “Indústria Cultural”,
visando o lucro, tende a massificar e uniformizar os gostos a partir do uso dos meios de
comunicação. Sob esse viés, é possível depreender que a utilização de dados dos internautas
por determinados grupos empresariais constitui uma estratégia de divulgação da produtos e
pensamentos conforme seus interesses. Dessa maneira, ocorre a seleção de informações e
propagandas favoráveis a essas empresas, levando o usuário a agir e consumir
inconscientemente, de acordo com padrões estabelecidos por esses grupos.

Outrossim, o mau uso das novas tecnologias corrobora com a perpetuação dessa
problemática. Sob a ótica do teórico da comunicação Marshall McLuhan, “os homens criam as
ferramentas e as ferramentas recriam o homem”. Nessa perspectiva, é perceptível que o
advento da internet, apesar de facilitar o acesso à informações, contribui com a diminuição do
senso crítico acerca do conteúdo visualizado nas redes. Isso ocorre, principalmente, por conta
do bombardeamento constante de propagandas e notícias, muitas vezes, sem a devida
profundidade e sem o acompanhamento de análises de veracidade. Consequentemente, os
internautas são cada vez menos estimulados a questionar o conteúdo recebido, culminando,
então, em um ambiente favorável à manipulação de comportamentos.
É possível defender, portanto, que impasses econômicos e sociais constituem desafios
a superar. Para tanto, o Poder Público deve restringir o acesso de empresas a dados pessoais
de usuários da internet, por meio da elaboração de uma legislação eficaz referente ao
problema. Ademais, a mídia, associada a ONGs, deve alertar a população sobre as mazelas de
não questionar o conteúdo acessado em rede, por meio de campanhas educativas. Isso pode
ocorrer com a realização de narrativas ficcionais engajadas, como novelas e seriados, e
reportagens que tratem do tema, a fim de contribuir com o uso crítico das novas tecnologias.
Assim, será possível restringir, de fato, a distopia de Orwell à ficção.

Pedro Assaad, 21 anos
As primeiras duas décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram
marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias
de informação e comunicação (TICs). Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do
acesso ao conhecimento, por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida,
nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a
possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Desse modo, torna-se
premente analisar os principais impactos dessa problemática: a perda da autonomia de
pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos.
Em primeira análise, é lícito postular que a informação é um bem de valor social, o
qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos
de decisão humana. Nesse raciocínio, as notícias e acontecimentos que chegam a um
indivíduo exercem forte poder sobre tal, estimulando ou suprimindo sentimentos como
empatia, medo e insegurança. É factual, portanto, que a capacidade de selecionar - via
algoritmos - as reportagens e artigos que serão vistos por determinado público constitui
ameaça à liberdade de pensamento crítico. Evidenciando o supracitado, há o livro " Rápido e
devagar: duas formas de pensar", do especialista comportamental Daniel Khaneman, no qual
esse expõe e comprova - por meio de décadas de experimentos socioculturais - a incisiva
influência dos meios de comunicação no julgamento humano. Torna-se clara, por dedução
analítica, a potencial relação negativa entre a manipulação digital por dados e a autonomia
psicológica e racional da população.
Ademais, é preciso compreender tal fenômeno patológico como um atentado às
instituições democráticas. Isso porque a perspectiva de mundo dos indivíduos coordena suas
escolhas em eleições e plebiscitos públicos. Dessa maneira, o povo tende a agir segundo o
conceito de menoridade, do filósofo iluminista Immanuel Kant, no qual as decisões pessoais
são tomadas pelo intelecto e influência de outro. Evidencia-se, assim, que o domínio da

seletividade de informações nas redes sociais, como Facebook e Twitter, pode representar
uma sabotagem ao Estado Democrático.
Em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio
hodierno e precisa ser combatida. Dessarte, as instituições escolares - responsáveis por
estimular o pensamento crítico na população - devem buscar fortalecer a capacidade de
julgamento e posicionamento racional nos jovens. Isso pode ser feito por meio de palestras,
aulas e distribuição de materiais didáticos sobre a filosofia criticista e sociologia, visando
aprimorar o raciocínio autônomo livre de influências. Em paralelo, as grandes redes sociais,
interessadas na plenitude de seus usuários, precisam restringir o uso indevido de dados
privilegiados. Tal ação é viável por intermédio da restrição do acesso, por parte de entidades
políticas, aos algoritmos e informações privadas de preferências pessoais, objetivando
proteger a privacidade do indivíduo e o exercício da democracia plena. Desse modo, atenuarse-á, em médio e longo prazo, o impacto nocivo do controle comportamental moderno, e a
sociedade alcançará o estágio da maioridade Kantiana.

157 Citações para você utilizar na
Redação
1. “O ser humano é aquilo que a educação faz dele.” – Immanuel Kant
2. “Eduquem as crianças e não será necessário castigas os homens.”
– Pitágoras
3. “A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo o
lugar.” – Martin Luther King
4. “O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.”
– Martin Luther King
5. “Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer.” –
Aristóteles
6. “Os fins justificam os meios” – Maquiavel
7.“O mundo se tornou mais parecido com aquele de Maquiavel.” –
Bertrand Russell
8. “O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado.” –
Jean-Jacques Rousseau.

9. “A vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos.”
– Jean-Jacques Rousseau.
10.“Deixe a mulher compartilhar dos direitos e ela emulará as virtudes
do homem.” – Mary Wollstonecraft
11. “Todo homem toda os limites de seu próprio campo de visão como
os limites do mundo.” – Arthur Schopenhauer
12. “Sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano.” – John
Stuart Mill
13. “A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história
da luta de classes.” – Karl Marx
14. “Deve o cidadão, por um momento sequer, renunciar à sua
consciência em favor do legislador?” – Henry David Thoreau
15. “O homem é uma corda estendida entre o animal e o
superhomem: uma corda sobre um abismo.” – Friedrich Nietzsch
16. “Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão
condenados a repeti-lo.” – George Santayana
17. “A história não nos pertence: nós pertencemos a ela.” –
HansGeorg Gadamer
18. “Quanto aos homens, não é o que eles são que me interessa, mas
o que eles podem se tomar.” – Jean-Paul Sartre
19. “O sentido fundamental da liberdade é liberdade dos grilhões.” –
Isaiah Berlin
20. “O que faríamos sem uma cultura?” – Mary Midgley
21. “A arte é uma forma de vida.” – Richard Wollheim
22. “Os Estados não são agentes morais; as pessoas são.” – Noam
Chomsky
23. “A sociedade é dependente da crítica às suas próprias tradições.”
– Jürgen Habermas
24. “Que tipo de mundo podemos preparar para os nossos bisnetos?”
– Richard Rorty
25. “Se podemos contar uns com os outros, não precisamos depender
de mais nada.” – Richard Rorty

26. “Sem um fim social o saber será a maior das futilidades.” –
Gilberto Freyre
27. “A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces.”
– Aristóteles
28. “É no problema da educação que assenta o grande segredo do
aperfeiçoamento da humanidade.” – immanuel Kant
29. “A boa educação é moeda de ouro. Em toda a parte tem valor.” –
Padre Antônio Vieira
30. “Toda a educação, no momento, não parece motivo de alegria,
mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram
exercitados um fruto de paz e de justiça.” – Bíblia (Hebreus 12:11)
31. “A vida deve ser uma constante educação.” – Gustave Flaubert
32. “O resultado mais sublime da educação é a tolerância.” – Helen
Keller
33. “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” –
Cora Coralina
34. “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para
mudar o mundo.” – Nelson Mandela
35. “Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo
onde existe conflito, e inspirar a esperança onde há desespero.”
Nelson Mandela
36. “A maior necessidade de um Estado é a de governantes
corajosos.” – Johann Goethe
37. “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela
tampouco a sociedade muda.” – Paulo Freire
38. “Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão.”
– Paulo Freire
39. “Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes.” –
Paulo Freire
40. “Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém.” – Paulo Freire
41. “O homem é por natureza um animal político.” – Aristóteles
42. “O homem é a medida de todas as coisas.” – Protágoras

43. “Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo.” –
Ludwing Wittgenstein
44. “O homem está condenado a ser livre, pois, uma vez lançado ao
mundo, ele é responsável por tudo o que faz.” – Jean Paul Sartre
45. “Existe dois mundos: o mundo da experiência sentida por nosso
corpo e o mundo das coisas em si.” – Immanuel Kant
46. “Tudo é feito de água.” – Tales de Mileto
47. “O conhecimento de nenhum homem pode ir além da própria
experiência.” – John Locke
48. “O conhecimento é a crença verdadeira justificada.” – Platão
49. “A dúvida é a origem da sabedoria.” – René Descartes
50. “Não há no mundo coisa mais difícil do que a sinceridade e mais
fácil do que a lisonja. (Crime e Castigo)” – Fiódor Dostoiévski
51. “Uma doença incurável chamada consciência.” – Fiódor
Dostoiévski
52. “Se queres vencer o mundo inteiro, vence-te a ti mesmo.” – Fiódor
Dostoiévski
53. “A melhor definição que posso dar de um homem é a de um ser
que se habitua a tudo.” – Fiódor Dostoiévski
54. “A maior felicidade é quando a pessoa sabe porque é que é
infeliz.” – Fiódor Dostoiévski
55. “Tudo é precioso para aquele que foi, por muito tempo, privado de
tudo.” – Friedrich Nietzsche
56. “Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal.” –
Friedrich Nietzsche
57. “O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte.”
– Friedrich Nietzsche
58. “Envelhecer, qualquer animal é capaz. Desenvolver-se é
prerrogativa dos seres humanos. Somente uns poucos reivindicam
esse direito.” – Osho
59. “A moral é um verbo que se conjuga na primeira pessoa.” – André
Comte-sponville – O tratado das Grandes Virtudes

60. “A prudência determina o que é necessário escolher e o que é
necessário evitar” (pequeno tratado das grandes virtudes) – André
Comte-Sponville
61. “A gratidão é a mais agradável das virtudes; não é, no entanto, a
mais fácil.” – André Comte-Sponville – O tratado das Grandes Virtudes
62. “A polidez é a origem das virtudes; a fidelidade, seu princípio; a
prudência, sua condição.” – André Comte-Sponville – O tratado das
Grandes Virtudes
63. “Escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o
irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria
apenas vago e sufocador. Escrever é também abençoar uma vida que
não foi abençoada.” – Clarice Lispector
64. “Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua
personalidade, não pela cor de sua pele.” – Martin Luther King Jr.
65. “O essencial é invisível aos olhos. Só se pode ver com o coração.”
– Saint-Exupéry
66. “Os olhos veem a partir de onde os pés pisam”. – Teólogo
Leonardo Boff
67. “O meu ideal político é a democracia, para que todo o homem seja
respeitado como indivíduo e nenhum venerado.” – Albert Einstein
68. “Sonhar é acordar-se para dentro.” – Mario Quintana
69. “Quem conduz e arrasta o mundo não são as máquinas, são as
ideiais.” – Victor Hugo
70. “A simplicidade é o último grau da sofisticação.” – Leonardo Da
Vinci
71. “Cada um lê com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde
os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto.” – Teólogo
Leonardo Boff
72. “Um homem não é mais que outro, apenas um faz mais do que
outro.” – Miguel de Cervantes
73. “Os homens são como os vinhos: a idade azeda os maus e apura
os bons.” – Cícero (Orador e político romano do século l a.C.)
74.“Quem abre uma escola fecha uma prisão.” – Victor Hugo

75. “Nada no mundo é mais assustador que a ignorância em ação.” –
Goethe
76. “Que tuas palavras ilustrem teu pensamento e teu pensamento
tuas palavras.” – William Shakespeare
77. “Sejamos bons e depois seremos felizes. Não desejemos o prêmio
antes da vitória, nem o salário antes do trabalho.” – Rousseau
78. “A gente só conhece bem as coisas que cativou – disse a raposa.
– Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma.
Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de
amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo,
cativa-me!” – O Pequeno Príncipe – livro do escritor francês Antoine
de Saint-Exupéry (1900-1944).
79. “Enquanto as leis forem necessárias, os homens não estão
capacitados para a liberdade.” – Pitágoras
80. “Num mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar um
amigo.” – Antoine de Saint-Exupéry
81. “A liberdade é para o homem o que o céu é para um condor.” –
Castro Alves
82. “A política é uma vocação, e quando não é uma vocação é uma
especulação.” – Machado de Assis
83. “Quem conduz e arrasta o mundo não são as máquinas, são as
ideias.” – Victor Hugo
84. “A insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem
ou uma nação.” – Oscar Wilde
85. “Tomemos cuidado para que a velhice não nos enrugue mais o
espírito que o rosto.” – Montaigne
86. “Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece
como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa
qualquer entendimento.” – Clarice Lispector
87. “O maior erro dos médicos é tentarem curar o corpo sem procurar
curar a alma. Entretanto, corpo e alma são um e não podem ser
tratados separadamente.” – Platão

88. “As forças naturais que se encontram dentro de nós são as que
realmente curam nossas doenças.” – Hipócrates
89. “Os jovens de hoje não parecem ter respeito algum pelo passado,
nem esperança alguma para o porvir.” Hipócrates
90. “O olhar de quem odeia é mais penetrante do que o de quem
ama.” – Leonardo Da Vinci
91. “A religião é o ópio do povo.” – Karl Marx
92. “Eu acredito no respeito pelas crenças de todas as pessoas, mas
gostaria que as crenças de todas as pessoas fossem capaz de
respeitar as crenças de todas as pessoas.” – José Saramago
93. “Quanto mais diferente de mim alguém é, mais real me parece,
porque menos depende de minha subjetividade.” – Fernando Pessoa
(Livro Desassossego)
94. “Perante quem é que somos homens? Essa é uma pergunta
simples, mas que revoluciona toda a humanidade. Experimente fazêla. Experimente pensa-la.” – Vergílio Ferreira
95. “Não fazemos aquilo que queremos e, no entanto, somos
responsáveis por aquilo que somos.” – Jean-Paul Sartre
96. “Todos nós nascemos originais e morremos cópias.” – Carl Jung
97. “Crescer é transpor limites.” – Fernando Pessoa
98. “Se deres um peixe a um homem faminto, vais alimentá-lo por um
dia. Se o ensinares a pescar, vais alimentá-lo toda a vida.” – Lao-Tsé
(mítico filósofo e alquimista chinês)
99. “Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das
consequências.” – Pablo Neruda
100. “O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; o otimista vê
oportunidade em cada dificuldade.” – Winston Churchill
101. “Minha religião é o amor.” Dalai Lama (líder religioso budista)
102. “A religião é essencialmente uma doutrina de hierarquia, uma
tentativa para recriar uma ordem cósmica de posições e poderes.” –
Friedrich Nietzche
103. “A religião é comparável a uma neurosa da infância.” – Sigmund
Freud

104. “A ciência pode purificar a religião de erros e superstições. A
religião pode purificar a ciência de idolatrias e erros absolutos.” – Papa
João Paulo ll
105. “Combater a religião é atentar contra a sociedade.” –
Monstesquieu
106. “A religião não é conhecimento doutrinário, mas sim sabedoria
nascida da experiência pessoal.” – Martinho Lutero
107. “No fundo, o problema não é um Deus que não existe, mas a
religião que o proclama. Denuncio as religiões, todas as religiões, por
nocivas à humanidade. São palavras duras, mas há que dizêlas.” –
José Saramago
108. “Se os homens são assim tão maus apesar da ajuda da religião,
como seriam eles sem ela?” – Benjamin Franklin
109. “Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que
acredite que ele possa ser realizado.” – Roberto Shinyashiki
110. “O ser humano pode alterar a sua vida mudando sua atitude
mental.” – William James
111. “A violência não é força, mas fraqueza, nem nunca poderá ser
criadora de coisa alguma, apenas destruidora.” – Benedetto Croce
112. “O resultado mais sublime da educação é a tolerância.” – Helen
Keller
113. “Meu irmão, a gente tem que descobrir maneiras – sejam quais
forem – de ficarmos fortes.” – Caio Fernando Abreu
114. “Frágeis usam a violência e os fortes as ideias.” – Augusto Cury
115. “O sábio envergonha-se dos seus defeitos, mas não se
envergonha de os corrigir.” – Confúcio
116. “Incentivar a leitura é a forma mais eficaz de disseminar cultura e
valores, incitar a imaginação e despertar a criatividade.” – Elaine
Sekimura
117. “Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros.”
– Confúcio
118. “A única arma capaz de combater a violência é a inteligência.” –
Nagib Anderáos Neto

119. “O ódio é a vingança do covarde.” – George Bernard Shaw
120. “Educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento com
retorno garantido.” – Sir Arthur Lewis
121. “É no problema da educação que assenta o grande segredo do
aperfeiçoamento da humanidade.” – Immanuel Kant
122. “Ninguém é responsável pelo nosso destino a não ser nós
mesmo.” – Provérbios de Salomão
123. “A violência é sempre terrível, mesmo quando a causa é justa.” –
Friedrich Schiller
124. “A violência destrói o que ela pretende defender: a dignidade da
vida, a liberdade do ser humano.” – João Paulo ll
125. “A cultura, sob todas as formas de arte, de amor e de
pensamento, através dos séculos, capacitou o homem a ser menos
escravizado.” – André Malraux
126. “Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.”
– Confúcio
127. “O talento sem a educação é como a prata da mina.” – Benjamin
Franklin
128. “A cultura está acima da diferença da condição social.” –
Confúcio
129. “Os filhos tornam-se para os pais, segundo a educação que
recebem, uma recompensa ou um castigo.” – J. Petit Senn
130. “Antes de entrar numa batalha, é preciso acreditar naquilo pelo
qual se está lutando.” – Chuang Tzu
131. “Sobre seu próprio corpo e mente, o homem é soberano.” – John
Stuart Mill
132. “Temos de nos tornar a mudança que queremos ver.” – Mahatma
Gandhi
133. “Um país não muda pela sua economia, sua política e nem
mesmo sua ciência; muda sim pela sua cultura.” – Betinho
134. “Se queres prever o futuro, estuda o passado.” – Confúcio 135.
“Quem tem imaginação, mas não tem cultura, possui asas, mas não
tem pés.” – Joseph Joubert

136. “A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda
a vida.” – Sêneca
137. “Todo homem recebe duas espécies de educação: a que lhe é
dada pelos outro, e, muito mais importante, a que ele dá a si mesmo.”
– Edward Gibbon
138. “O conhecimento imposto à força não pode permanecer na alma
por muito tempo.” – Platão
139. “O progresso é impossível sem mudança; e aqueles que não
conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar nada.” –
George Bernard Shaw
140. “Não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na
introdução de uma mudança.” – Maquiavel
141. “A humanidade é a única base sólida de todas as virtudes.” –
Confúcio
142. “Não se pode manter a paz pela força, mas sim pela concórdia.”
– Albert Einstein
143. “Para mim, vencer é nunca desistir.” – Albert Einstein
144. “O homem superior atribui a culpa a si próprio; o homem comum
aos outros.” – Confúcio
145. “Erudito é um sujeito que tem mais cultura do que cabe nele.” –
Millôr Fernandes
146. “É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais.” –
Coelho Neto
147. “Só a educação liberta.” – Epicteto
148. “A vida deve ser uma constante educação.” – Gustave Flaubert
149. “Veja os problemas como pequenos milagres que podem
trazerlhe sabedoria e mudança.” – Leo Buscaglla
150. “Eu sou contra a violência porque parece fazer bem, mas o bem
é temporário; o mal que faz é que é permanente.” – Mahatma Gandhi
151. “Onde acaba o amor têm início o poder, a violência e o terror.” –
Carl Jung
152. “Sem cultura moral não haverá nenhuma saída para os homens.”
– Albert Einstein

153. “A cultura forma sábios; a educação, homens.” – Louis Bonald
154. “Um povo que lê nunca será um povo escravo.” – António Lobo
Antunes
155. “Violência gera violência, os fracos julgam e condenam, porém os
fortes perdoam e compreendem.” – Auguto Cury
156. “A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos.” –
Albert Einstein
157. “Toda hora é hora de fazer o que é certo.” – Martin Luther King

Esquema de Redação
Quando realizamos a leitura das Redações que obtiveram nota máxima na
Redação do ENEM é possível observar um padrão que é utilizado pela maioria
dos estudantes. Esse padrão é construído dentro do gênero dissertativoargumentativo, nos moldes do ENEM.
Podemos, na maioria das vezes, ver uma Redação com uma Introdução, dois
parágrafos de Desenvolvimento e um parágrafo para a Conclusão.
Cada um escreve da maneira que achar melhor, porém, seguir o padrão acima é
chance de uma nota satisfatória.

Introdução
Na Introdução da sua Redação é o momento onde você irá irá contextualizar
com alguma alusão história, algum autor/filósofo, filme, livro ou até um trecho
de música. O ENEM quer que você problematize o tema proposto, isto é, no
último período da sua Introdução, use um conectivo + uma relação de
causa/causa OU causa/consequência. Como assim? Você precisa mostrar ao
corretor que você está listabdo um problema que você irá debater nos dois
parágrafos seguintes.

Desenvolvimento
No início do seu parágrafo de Desenvolvimento, inicie utilizando um tópico
frasal, isto é, é o que irá introduzir a sua ideia central naquele parágrago. Se

você citou no final da Introdução uma causa/causa, o tópico frasal serve para
você contextualizar essa causa. Após isso, contextualize e fundamente com um
filme/série/música/fato/filósofo. Por fim, explique e recapitule na última oração
do desenvolvimento.

Conclusão
Aqui uma parte importante, visto que a Conclusão é uma competência única do
ENEM. Se você mencionou dois problemas no Desenvolvimento, é necessário,
portanto, elaborar duas propostas de intervenção aqui. Você pode usar um
período ou dois para explicá-los. Use pelo menos dois agentes de intervenção
(Governo, População, Sec. Municipais, Poder Legislativo, Mídia...) e detalhe o
meio/modo que essa ação deverá ser feita com o objetivo de finalidade. Na
idealização, tente trazer à tona novamente contextualização usada na
Introdução ou até mesmo no Desenvolvimento.
Alguns exemplos:
Portanto, entende-se que medidas são necessárias para a resolução do
empecilho...
Infere-se, portanto, que ainda há entraves para a resolução da problemática.
Sendo assim, urge que...

