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O desencantar da nação verde e amarela 

Depois de anos digerindo um discurso político ilusório, sem pestanejar, 
finalmente, a sociedade brasileira despertou para a realidade. Com isso, várias 
pessoas - independente da classe social, raça e crença - saíram pelas ruas 
desejando modificar o Brasil para melhor. E o mais interessante é que os novos 
meios de informação - destacando a internet - tiveram um papel decisivo para 
todo esse movimento popular. Em virtude desses acontecimentos, manifestações 
pacíficas aliadas aos benefícios tecnológicos mudarão a face do país, segundo as 
necessidades gerais. 

Para que o Brasil melhore, é necessário saber ouvir o que a sociedade tem a dizer 
sobre as suas condições de vida. Como a prepotência governamental não é 
recente, foi-se necessário que boa parte da população saísse às ruas para que os 
políticos compreendessem que suas atuações não estão agradando. Embora 
muitos não apoiem, as manifestações estão mudando a vida de todos, a partir do 
momento que desencantou a sociedade e levou-a aos protestos. Por conta isso, 
deve-se respeitar, apoiar e incentivar essas mobilizações - ausentes de violência -
, por tratarem-se de questões que envolvem o bem-estar social. 

Com a tamanha velocidade dos desenvolvimentos tecnológicos, essas 
ferramentas estão ocupando posições antes não imaginadas, como é o caso das 
redes sociais no desenrolar das reivindicações populares, que tanto estão rolando 
pelos noticiários. Se não fosse a rápida difusão de informações garantida pela 
internet, boa parte dos participantes do manifesto não ficaria sabendo da 
mobilização - por um país menos futebol e mais saúde, justiça e educação verde 
e amarela, haja vista que não adianta ter o melhor desempenho esportivo do 
mundo e não garantir qualidade de vida acessível a todos. Observando essas 
questões, devem-se investir mais nos meios de informação e possibilitar o contato 
da sociedade, por igual, aos acontecimentos que regem o país. 

Modificar o Brasil tornou-se o objetivo maior da sociedade. Para que isso ocorra, 
é imprescindível a criação de sindicatos dentro do governo onde o representante 
de cada grupo social - de catadores de lixo a grandes petroleiros - manifeste as 
suas necessidades. Além disso, deve-se disponibilizar gratuitamente o acesso aos 
meios de informação. Dessa maneira, manter-se-á a sociedade ciente dos 
acontecimentos e igualará o modo de lidar com os problemas do país, além de 
solucionar as necessidades existentes. 

 

Comentado [SR1]: Título metafórico. Excelente recurso. 

Comentado [SR2]: Ponto de vista à problemática do tema 
– um vislumbre. 

Comentado [SR3]: Vislumbre novamente e ponto de vista 
+ solução. 

Comentado [SR4]: Ambiguidade provocada pelo pronome 
“sua”. 

Comentado [SR5]: Gerúndio desnecessário, mesmo que 
permitido pelo na Redação Enem 

Comentado [SR6]: Muitos quem? (Problema de 
anaforismo e localização subjetiva.) 

Comentado [SR7]: Todos quem? (Problema de anaforismo 
e localização subjetiva) 

Comentado [SR8]: O que desencantou? (Problema de 
anaforismo) 

Comentado [SR9]: Coloquialismo, marca de oralidade. 
Evitar numa Redação Enem 

Comentado [SR10]: Excelente uso de figuras de 
linguagem: metonímia. 

Comentado [SR11]: Excelente uso de figuras de 
linguagem: metáfora. 

Comentado [SR12]: Excelente uso do fator de opinião. 

Comentado [SR13]: 2 soluções: 1) criação de sindicatos; 
2) acesso gratuito aos meios de informação. 


