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Discussão de Temas 
 
Show de Truman:  
 
Um homem tem sua vida inteira filmada e transmitida ao vivo pela TV, 24 horas por dia via satélite 
para todo o mundo, desde o seu nascimento. O filme começa a partir do episódio 10.909 desde o 
lançamento do Show. É o 30º ano ininterrupto de transmissão do "show" da vida de Truman 
Burbank como a primeira experiência de um "show real", pois Truman desconhece ser um 
personagem. Truman faz o “papel” de um corretor de seguros, é casado, e possui um amigo de 
infância, que sempre chega a sua casa com cervejas. Todos os dias cumprimenta seus vizinhos, 
da mesma forma, vai ao jornaleiro comprar revistas para sua mulher, encontra dois senhores que 
sempre prometem procurá-lo na seguradora.  
 
Tudo acontece num grande estúdio, na verdade o maior estúdio cinematográfico do mundo, que 
ao lado da Muralha da China é a única construção humana visível do espaço, é uma ilha 
chamada Seahaven: as casas, as ruas, os automóveis, o céu, o mar, a lua, o anoitecer, e a 
chuva, tudo se passa dentro de uma enorme cúpula, mas Truman não conhece esses limites: ele 
nunca viajou, nunca saiu de sua cidade, nunca ultrapassou suas margens. Cerca de 5 mil 
câmeras, filmam cada movimento de Truman, milhares de pessoas trabalham dia e noite para que 
o show funcione com total verossimilhança com a realidade. É um mundo dentro de outro mundo. 
O criador do programa é Christof. O programa é transmitido sem nenhuma interrupção, nem 
mesmo intervalo publicitário. A publicidade é feita de maneira diferente, explica Christof em uma 
das poucas entrevistas que concede que “tudo está à venda” o que os atores comem, roupas, até 
mesmo as casas em que vivem.  
 
O entrevistador continua a entrevista com Christof e pergunta “por que Truman nunca pensou até 
agora em questionar a natureza do mundo em que vive?” Christof reponde dizendo que 
“aceitamos a realidade do mundo tal qual ela nos é apresentada, Truman pode ir embora quando 
quiser. Se tivesse algo mais que uma mínima ambição, se estivesse absolutamente decidido a 
descobrir a verdade, não poderíamos impedi-lo. Truman prefere a sua cela. O Show de Truman é 
uma variação muito interessante do Mito da Caverna de Platão, mas difere da alegoria de Platão 
em que apenas um prisioneiro se liberta para abandonar as sombras da caverna e conhecer o 
mundo real, no filme há apenas um prisioneiro, e os demais atores que entram e saem dela.  
 
A fala do diretor do Show, Christof, está de acordo com a idéia do Mito da Caverna: poucos são 
os inclinados a distinguir entre o mundo das aparências e o mundo das realidades autênticas e 
poucos são os que se perguntam se vivem uma espécie de jogo de fantoches. Mas podemos 
imaginar, que se Platão visse o filme ele diria que nem mesmo Truman deixando de considerar 
como reais as sobras que passam na parede e tivesse podido descobrir os objetos que produzem 
estas sombras, não teria saído da caverna, não o que Platão considera como caverna. Teria que 
existir um segundo despertar por Truman em direção ao mundo das Formas, um mundo mais 
verdadeiro que o nosso.  
 
O livro VII da obra “A República” de Platão, mostra homens acorrentados, com o rosto voltado 
para o fundo de uma caverna, onde só enxergam sombras projetadas pelo fogo que há atrás 
deles, sombras que eles interpretam como as únicas realidades existentes. Se um deles sair da 
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caverna, primeiramente, ficará ofuscado e precisará ser constrangido pelo hábito a ver as 
sombras, depois os objetos e depois o próprio Sol: se voltar para a caverna, não distinguirá mais 
nada, e os prisioneiros rirão dele e poderão até matá-lo. É uma alegoria das relações entre o 
homem e os objetos da linha: nós somos esses prisioneiros; a caverna é o mundo sensível; o fogo 
que projeta as sombras é o sol; a saída da caverna é a ascensão para o inteligível: o homem 
liberto, ao voltar para a caverna, é a imagem do filósofo, escarnecido pelos ignorantes.  
 
A educação é essa ascensão da alma, à qual a cidade deve levar os mais dotados não paShow 
de Truman 
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 Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao 
longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema VIVER EM REDE NO SÉCULO XXI: OS LIMITES ENTRE O PÚBLICO 
E O PRIVADO, apresentando proposta de conscientização social que respeite os direitos 
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 
defesa de seu ponto de vista. 
 
 
Liberdade Sem Fio 
 
 A ONU acaba de declarar o acesso à rede um direito fundamental do ser humano – assim como 
saúde, moradia e educação. No mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de 
wi-fi, organizações e governos se mobilizam para expandir a rede para espaços públicos e 
regiões onde ela ainda não chega, com acesso livre e gratuito. 

ROSA, G.; SANTOS, P. Galileu. Nº 240, jul. 2011 (fragmento). 
 
 

A internet tem ouvidos e memória 
 
Uma pesquisa da consultoria Forrester Research revela que, nos Estados Unidos, a população já 
passou mais tempo conectada à internet do que em frente à televisão. Os hábitos estão mudando. 
No Brasil, as pessoas já gastam cerca de 20% de seu tempo on-line em redes sociais. A grande 
maioria dos internautas (72%, de acordo com o Ibope Mídia) pretende criar, acessar e manter um 
perfil em rede. “Faz parte da própria socialização do indivíduo do século XXI estar numa rede 
social. Não estar equivale a não ter uma identidade ou um número de telefone no passado”, 
acredita Alessandro Barbosa Lima, CEO da e.Life, empresa de monitoração e análise de mídias. 
As redes sociais são ótimas para disseminar ideias, tornar alguém popular e também arruinar 
reputações. Um dos maiores desafios dos usuários de internet é saber ponderar o que se publica 
nela. Especialistas recomendam que não se deve publicar o que não se fala em público, pois a 
internet é um ambiente social e, ao contrário do que se pensa, a rede não acoberta anonimato, 
uma vez que mesmo quem se esconde atrás de um pseudônimo pode ser rastreado e 
identificado. Aqueles que, por impulso, se exaltam e cometem gafes podem pagar caro. 

Disponível em: http://www.terra.com.br. Acesso em: 30 jun. 2011 (adaptado). 
 

 
http://www.infoenem.com.br/analise-de-tema-de-redacao-enem-2011/#sthash.XSaeMni5.dpuf 
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Como as tecnologias globalizantes tendem a encurtar distâncias, um fenômeno vem sendo 
percebido essencialmente por sociólogos e psicólogos: a mudança na formação dos 
relacionamentos pessoais. Uma das doenças que afligem muitos viciados em internet é o 
chamado Transtorno de ansiedade social, que se caracteriza pelo receio das interações sociais, 
como, por exemplo, ir à escola, sair na rua, falar em público ou paquerar.  
 
A primeira vista, estes sintomas podem ser observados em pessoas muito tímidas, entretanto é 
muito além de timidez que o cerne do problema se deve pelo fato do medo que portadores deste 
transtorno possuem de receber avaliações, seja de juízos de comportamento, estético ou mesmo 
de falarem o que pensam. 
 
 

 
A crescente detecção deste e demais transtornos em jovens com menos dos 18 anos, mostra que 
nossos adolescentes estão mais sujeitos a isso, porque a formação da personalidade de grupo se 
dá justamente nesta fase. Como os nossos jovens estão trocando as conversas pessoais por 
chats, redes de relacionamento, jogos online e a própria internet, há um vão no desenvolvimento 
deste fator relacional, o que reflete em adolescentes mais tímidos, com poucos amigos reais, mais 
consumistas e elevação do número de problemas psicológicos. 
 
 

 
Uma prova desta nova configuração dos relacionamentos, principalmente entre os jovens, pode 
ser percebida em uma série norte americana chamada True Life e exibida no Brasil pela MTV. Em 
um dos episódios, é possível acompanhar o drama de três meninas norte- americanas que não 
conseguem ser quem realmente são fora do mundo virtual. 
 
Este episódio, chamado “Vivo outra vida na Web”, reflete que a compulsão pela realidade virtual, 
sem dúvida afeta nossa vida real. 

 
 

 

http://www.mtv.com/videos/misc/236311/my-own-little-world.jhtml#id=1586148

