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Descobrimento do Brasil. Vinda da Família Real Portuguesa. “Independência ou
Morte!”. “O Brasil é o país do futuro”. É notório que este país passou por diversas
mudanças ao decorrer do tempo, muitas marcadas por sofrimento e
subordinação. Porém, é evidente que o Brasil não é o mesmo. O povo brasileiro
mostra sua indignação a respeito dos problemas que o rodeia. E não são poucos.
Existem vários artefatos que contribuíram para essa “explosão” de insatisfação, e
um deles são as redes sociais. Elas adentraram ao mundo juntamente com a
globalização e sua moderna tecnologia, ocasionando uma grande mudança a
respeito da comunicação entre as pessoas. Com isso, elas se tornaram o maior
meio de expressar toda a opinião acerca da situação inconveniente que o nosso
país se encontra. Como pode a sexta economia mundial apresentar índices sociais
tão baixos? Como pode um país dito “emergente” possuir saúde, educação e
infraestrutura tão precários? Toda essa contradição veio a tona e,
consequentemente, insatisfação total. Então, várias pessoas começaram a utilizar
as redes sociais para contestar, discutir e opinar acerca desse dilema, fazendo com
que houvessem vários debates sobre a problemática.
Com tudo isso, muitos não se conformavam mais com a atual situação e
acreditavam sim que poderiam mudar a nação. E é o que está acontecendo.
Pessoas saem de suas casas e vão para a rua protestar contra a corrupção,
precariedade de ensino e saúde, ou seja, saíram do “anonimato” e mostraram suas
faces. A partir disso, a ação superou a teoria. Não há mais o conformismo de
antes, mas sim uma luta por um país melhor e mais justo. Não há mais um povo
obediente que apenas vota por votar, que é brasileiro na “veia” por gostar de Copa.
“Chega de pão e circo”, “Desculpe o transtorno, estamos mudando o Brasil”,
“Menos corrupção e mais educação” – é isso que o povo luta com todas as suas
forças. Com essa pressão da população, o Brasil “engatinha” rumo a um possível
desenvolvimento, não econômico, mas sim social.
Portanto, o Brasil não é mais tão conformado como antes. Ele está passando por
uma importante fase de transição rumo a uma melhoria de vida que tanta o povo
anseia e a melhor forma de solucionar esse fato é partindo de cada um, pois se
cada indivíduo ter noção da importância de seu voto, com certeza saberá a
relevância que ele tem na sua vida, já que esse mesmo voto influenciará a sua vida
como um todo.
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