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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: As conse-
quências das bolhas sociais no Brasil contemporâneo. Apresente proposta de intervenção, que respeite os 
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de 
seu ponto de vista.  
 
TEXTO1 
As redes sociais, em especial o Facebook, Instagram e mais recentemente o próprio Google tem trabalhado forte-
mente para acompanhar todos os seus passos, tudo o que você lê, curte, comenta e acessa. Até mesmo suas con-
versas no Whatsapp são monitoradas e utilizadas para traçar o seu perfil. Não por acaso, em sua timeline só irão 
aparecer coisas das quais você se interessa, dando uma falsa sensação do que acontece no mundo e gradativa-
mente, fechando sua bolha em torno de suas ideias e opiniões já definidas. Por estar em uma bolha, tanto em rela-
cionamentos pessoais como virtuais, você não consegue lidar com o contraditório. Acha um absurdo alguém pensar 
diferente de você e, bem possivelmente você já esboçou mentalmente algo como: “Em que mundo esta pessoa 
vive? Como ela nunca ouviu falar disto? É preciso ser muito burra, muito estúpida para pensar como ela pensa”. E é 
neste momento que começa a intolerância! O fato de você estar embebedado de suas verdades, suas fontes, suas 
opiniões e suas crenças, te impede de ter a sobriedade necessária para entender que o mundo é complexo, cheio 
de diferenças, de culturas distintas, de ideias que você nunca sequer chegou a cogitar. Para cada fonte confiável 
que você tem para endossar sua opinião, existe uma fonte tão confiável quanto para refutá-la.  

Fonte: http://www.leonardolopes.com.br/o-perigo-das-bolhas-sociais/ 
 

TEXTO 2 
Nada mais normal que “bolhas sociais” em nossa vida. Na infância tínhamos amiguinhos dos quais nos identificá-
vamos mais; e outros menos. Gostos em comum, aptidões, etc. tudo fazem parte de nossa sociabilidade. Aqueles 
amigos que nos transmitiram “segurança”, ou seja, confiabilidade e reciprocidade. Desenvolvemos juntos os cami-
nhos para nortear nossa vida social, nos fortalecemos. Não há possibilidade de salvar a sociedade se não salvar-
mos os indivíduos. Por outro lado, a sociedade nada mais é do que o conjunto de indivíduos. Portanto, uma socie-
dade sem indivíduos é uma mera abstração (sem qualquer impacto na realidade). O ser social, tal como somos 
historicamente, os meios instintivos, e também estudos antropológicos para concluir que, “círculos” de segurança, 
afetividade, cooperação, etc. são amplamente benéficos até mesmo para sobrevivência. E isso ocorre principalmen-
te porque é nossa tendência natural categorizar, racionalizar e simplificar o universo desconhecido e complexo até 
converter a amplidão discernível em um mundinho em primeiro lugar conhecido, num segundo momento confortá-
vel, e numa terceira etapa de organização de mundo.  

Fonte: https://acervocriticobr.blogspot.com/2017/03/bolhas-sociais-critica.html 
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