


PROPOSTA DE REDAÇÃO –
ENEM 2019

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um
texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua
portuguesa sobre o tema “Como combater as fakes news e garantir
a liberdade de expressão na atual sociedade brasileira”
apresentando experiência ou proposta de ação social efetiva.
Selecione, organize, relacione, de forma coerente e coesa,
argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista.
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“Pinóquio”, personagem literário, representa a falta de
comprometimento com a verdade. Escrito por Carlo Collodi
e publicado no final do século XIX, essa obra torna-se atual
devido às fake news. Este assunto é preocupante ,no Brasil,
e ele ocorre por vários fatores, entre eles, a precária
educação do povo brasileiro, o que dificulta o
desenvolvimento do senso crítico para identificar uma
notícia falsa, além da falta de punição específica para os
cibercriminosos.

INTRODUCÃO
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Em primeira análise, as falsas notícias têm como principal
característica a obtenção de vantagens próprias ou a necessidade de
prejudicar outros cidadãos. Pode-se comprovar isso a partir de objetivos
de empresas nacionais, de representantes políticos, a exemplo de
campanhas eleitorais da ex-presidente Dilma e do presidente
estadunidense Donald Trump, assim como da população ,em geral, que
utiliza, principalmente, as redes sociais como meio facilitador para a
difusão de ideologias com o poder de alterar resultados de eleições e de
enganar os consumidores com a finalidade de obter lucro. Tudo isso
ocorre devido à ausência de leis mais específicas e de atuação eficaz
para combater crimes virtuais no Brasil.

DESENVOLVIMENTO 01
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Em segunda análise, o governo brasileiro não oferece uma educação
voltada para a era digital. A internet foi introduzida no cotidiano nacional
apenas na década de 1990, o que é considerado recente, contribuindo,
assim, para a ausência de discernimento quanto ao que é falso ou
verdadeiro. Aliado a isso, o ensino no país está muito voltado para a
transmissão de conteúdo e pouco direcionado para o debate sobre
problemas sociais. Isso faz com que casos a exemplo da dona de casa que
foi linchada, em São Paulo, por causa de uma falsa notícia disseminada
por uma rede social, torne-se comum.

DESENVOLVIMENTO 02
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