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RESUMO 

Decorrente o período/ano eleitoral no qual nós brasileiros estamos inseridos e, 

motivados pelo anúncio de um questionamento propagado em uma emissora 

nacional de televisão, buscamos com este trabalho desencadear processos 

reflexivos na turma 51 do 5º ano da Escola São Benedito da cidade de Bagé-RS. 

Com um total de 24 alunos, a turma foi desafiada a construir um texto argumentativo 

na aula de informática, utilizando as ferramentas de construção textual 

disponibilizadas pelos computadores, buscando responder e apontar: Qual o Brasil 

que nós queremos? A proposta foi realizada em duplas no período de uma hora aula. 

Através dos textos produzidos pudemos perceber que aspectos referentes à 

Educação, Saúde, Segurança e Respeito foram os mais citados nos textos. A seguir 

iremos demonstrar alguns recortes destas produções: “Nós queremos um Brasil com 

menos poluição, mais paz, educação melhor ,saúde, quero um país que lute mais 

pelo o povo, menos corrupção, mais amor, caridade, Hospitais que tenham um 

atendimento melhor, mais respeito, menos Violência, que possamos sair nas ruas 

sem ter medo de ser assaltado”, “Eu quero um Brasil que lute pelo povo ,que socorra 

pessoas das ruas, um Brasil que faça mais creches para as crianças porque as 

mães dessas crianças necessitam de trabalho para sustentar a família, um Brasil 

sem corrupção, que as professoras ganhem maiores salários, um Brasil sem 

preconceito , um Brasil que não tenha diferenças só por causa da cor de pele que 

possui, um Brasil que os políticos não roubem dinheiro dos hospitais, escolas, 

praças e muito mais.”, “queremos um Brasil com menos corrupção, sem violência 

contra mulheres e mais policias nas ruas.”, “Eu quero menos violência e mais 

compaixão, mais carinho, amor e paz”. Contudo, acreditamos que o futuro se 

constroi a partir de hoje e diante das pequenas ações cotidianas. Se todos 

pensarmos no progresso, como o próprio lema brasileiro nos pede, certamente 

viveríamos em um pais melhor com mais oportunidades, respeito aos direitos, com 

amor e tolerância, entre outras ações que contribuem para o avanço e qualidade do 

país. 


