
 Para o Brasil dar certo, é fundamental o sentimento de justiça, de solidariedade e de 

confiança entre as pessoas?  

SIM  

 

O Brasil somos todos nós. 

 

 De alguns anos para cá, não há quem não tenha notado que o povo brasileiro 

parece ter se tornado mais “intolerante” e “violento”. E não é para menos. Dá para 

perceber que os conflitos já não estão só nas ruas, mas principalmente nas redes 

sociais. Há um conflito virtual pairando no ar. Há quem argumente que o próprio governo 

ao adotar as mídias sociais para expressar suas opiniões, tenha ajudado a despertar 

este tipo de comportamento em seus seguidores. Mas a verdade é que a intolerância e 

a violência sempre estiveram à nossa espreita, e agora estão mais visíveis. Elas 

nasceram de um sintoma que assola o Brasil há séculos: a desigualdade social. 

Desde há muito tempo, o Brasil demonstra ser um país que se importa bastante 

com poder e dinheiro, sem se importar muito com o seu povo, ignorando o respeito entre 

si, destruindo a sua cultura e aumentando a pobreza. As pessoas, por sua vez, sentem-

se inseguras sobre suas vidas, por não haver paz, esperança, e principalmente justiça 

com oportunidades iguais. Alguns entram para o mundo do crime (será que pela falta 

de educação que deveriam ter recebido?), já outros manipulam funcionários e amigos 

em troca de dinheiro. Em um país onde democracia está só na palavra perdida no vento, 

em que a religião tem sido usada para manipular pessoas, é necessário nos unir e lutar 

por nossos direitos e segurança para ter confiança em favor da igualdade. 

 Para executar o direito social no Brasil, é necessário gerar conhecimento para 

garantir o futuro, ensinando as pessoas sobre o valor da cultura e da solidariedade; a 

desigualdade tem se tornado cada vez mais comum nos mais variados aspectos – nos 

estudos, especialmente, pela possibilidade de haver um processo de redemocratização, 

de distribuição de renda, de poder tornar o país mais igual para todos, de valorizar uma 

pessoa onde todos serão tratados sem preconceitos nem manipulação.  

Praticar a solidariedade e empatia para com o próximo é um exercício importante 

para o brasileiro, mais do que nunca. Eu, como um estudante do ensino superior na 

Fatec, considero-me uma pessoa com maior instrução, e definitivamente capaz de dar 

retorno para a sociedade. Não é estritamente necessária a contribuição de modo 



técnico, no entanto a partir dessa grande oportunidade que o estudo me dá, entendo 

que há um processo de contínuo aprendizado, desde que eu também auxilie aqueles 

que não tiveram as mesmas chances na vida a entenderem que podem mais. Apenas 

quando nos unirmos é que teremos a chance de tornar nossa nação um lugar melhor. 

E não só para nós mesmos. 
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