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Os ebooks interativos da Kultivi são uma boa 
ferramenta para aprofundar seus estudos com 
comodidade e garantia de conteúdo gratuito  
de qualidade.
Nos preocupamos em separar os melhores
materiais para complementar o assunto
tratado no ebook e, por isso,  você terá
indicação de artigos, vídeos, cursos e livros.
Bastará clicar na área indicada para ter acesso.

Aproveite para estudar gratuitamente com os 
cursos online da Kultivi.
Basta acessar  www.kultivi.com  e se cadastrar.

Compartilhe o ebook com seus amigos e
#boraestudar :)

a kultivi direitos de uso

tempo de leitura

facilitando

5 min

indicações de livros

A Kultivi é um projeto que produz conteúdo
educacional gratuito com rigoroso controle de 

qualidade nas mais variadas áreas.

Todas as aulas, dicas, reportagens, entrevistas, 

materiais de apoio, etc, postados na Kultivi são 

100% gratuitos e não há qualquer surpresa para o 

usuário durante o período de uso.

Material para distribuição gratuita.

É expressamente proibida sua comercialização. 

Nenhuma parte desta publicação poderá ser

reproduzida integral ou parcialmente por qualquer 

meio ou forma sem a prévia autorização da Kultivi. 
A violação dos direitos autorais é crime, de acordo 

com o previsto no Código Penal e na Lei 9.610/98.
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para aproveitar melhor o conteúdo desse ebook, se
inscreva no curso 100% gratuito para Enem  :)

https://kultivi.com/login/cadastro/
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O Darwinismo social, ideal surgido no século XIX,
calcava-se na ideia de que existem culturas superiores às 
outras. O preconceito, então, passou a ter um viés
científico, numa tentativa de justificar a dominação de 
indivíduos menos favorecidos. No entanto, mesmo sendo 
uma ideia antiga, ainda encontra respaldo em diversas 
ações humanas, como os constantes casos de intolerância 
religiosa no Brasil, cujos efeitos contribuem para a
dissolução da coletividade e prejudicam o
desenvolvimento do ser.

Em primeiro plano, vale ressaltar que a população
brasileira apresenta muitos resquícios da época da
escravatura,    a qual teve como sustentáculo o
eurocentrismo,    que recusava os valores de povos
considerados primitivos. A parte disso, a identidade
nacional formou-se ignorando expressões culturais de 
índios e negros, por exemplo, fator responsável por
marginalizar determinados indivíduos e perpetuar o ódio 
ao desconhecido. Desse modo, atos de repressão e
discriminação a religiões ferem a liberdade de repressão

Outro fator importante reside no fato de que as pessoas 
estão vivendo tempos de “modernidade líquida”, conceito 
proposto pelo sociólogo Zygmunt Bauman,    o qual
evidencia o imediatismo das relações sociais. Atualmente, 
pode-se notar que o fluxo de informações ocorre em 
grande velocidade, fenômeno que muitas vezes dificulta 
uma maior reflexão acerca dos dados recebidos,
acostumando o ser a apenas utilizar o conhecimento 
prévio. O indivíduo, então, quando apresentado a outras 
ideologias, tem dificuldade em respeitá-las,    uma vez que 
sua formação pessoal baseou-se somente em uma esfera 
de vivência, o que pode comprometer o convívio social e o 
pensamento crítico.

Introdução contextualizando 

com fatos históricos. 

A intolerância existe e deve 

ser combatida.

Uso de fatos históricos para 

argumentar. 

Argumentação: A intolerância

é histórica.

Trecho reforça a argumentação 

e a necessidade do combate à 

intolerância.

Citação para construir a

argumentação.

Argumentação: A intolerância 

também é resultado da falta

de pensamento crítico.

COMENTÁRIO 1

COMENTÁRIO 2

COMENTÁRIO 3

COMENTÁRIO 4

COMENTÁRIO 5
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Superando antigos estigmas
Darwinismo social, ideal surgido no século XIX

cujos efeitos contribuem para a 
dissolução da coletividade e prejudicam o
desenvolvimento do ser.

época da
escravatura,
eurocentrismo,

atos de repressão e
discriminação a religiões ferem a liberdade de repressão
e podem gerar um  “círculo vicioso” de segregação social,
nocivos à sociedade democrática.

Zygmunt Bauman, 

O indivíduo, então, quando apresentado a outras
ideologias, tem dificuldade em respeitá-las, 
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Fica evidente, portanto, que a intolerância religiosa
precisa ser combatida. Como forma de garantir isso,
cabe ao Ministério da Cultura, em parceria com grandes
canais de comunicação de concessão estatal,
desenvolver campanhas publicitárias que estimulem o 
respeito às diferentes vertentes religiosas, como forma 
de garantir a coletividade do corpo social. Ademais, cabe 
ao Ministério da Educação, em conjunto com prefeituras, 
para um amplo alcance, o estabelecimento de aulas de 
sociologia, dentre outras, que permitam a apresentação 
de diferentes religiões, a fim de contribuir para o
desenvolvimento pessoal e o pensamento crítico. Assim,
a sociedade brasileira poderá garantir o exercício da
cidadania a todos os setores sociais e, finalmente,
ultrapassar antigos paradigmas.

Fonte: enem.inep.gov.br

Proposta de intervenção.

Complementação da proposta 

de intervenção baseada na 

disseminação de informação e 

formação crítica do indivíduo.

Frase que retoma a

importância da intervenção 

proposta.

COMENTÁRIO 6

COMENTÁRIO 7

COMENTÁRIO 8

cabe ao Ministério da Cultura, em parceria com grandes
canais de comunicação de concessão estatal, 

ao Ministério da Educação, em conjunto com prefeituras, 

a sociedade brasileira poderá garantir o exercício da
cidadania a todos os setores sociais e, finalmente,
ultrapassar antigos paradigmas.

cabe

Assim,
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acompanhe a kultivi

ajude a manter
a kultivi no ar

objetivos

restrições

pagar profissionais

manter estrutura física

manutenção do servidor

serviços básicos

melhorias de sistema
e tecnologia

nenhum valor será
revertido em lucro

Você pode nos ajudar a manter o projeto no
ar e contribuir para a transformação na vida 
das pessoas através do ensino. Todos os
valores arrecadados serão destinados a
manutenção e melhoria do projeto. Nada será 
revertido como lucro. Para mais informações, 
clique no botão abaixo.

Não deixe de nos seguir nas redes sociais. 
Postamos diversos conteúdos exclusivos, 
além de avisar sobre novos cursos e
ferramentas de estudos.
Compartilhe o projeto com pessoas que
tenham interesse em ensino gratuito e de 
qualidade. Isso colabora para existência
do projeto :)

https://apoia.se/ensino-gratuito-kultivi
https://www.youtube.com/kultivi?sub_confirmation=1&utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=inscrever
https://www.instagram.com/kultiviedu/
https://www.facebook.com/kultivieduk/
https://twitter.com/kultivieduk


WWW.KULTIVI.COM

Nessa seção do ebook você terá acesso aos melhores materiais indicados por nossos
professores e profissionais.
Ao adquirir materiais pagos através dos links indicados pela Kultivi, uma parte pequena do
valor investido é revertido para o projeto (através de programas de afiliados) e, dessa forma, 
você nos ajudará a realizar a manutenção dos servidores, da estrutura física e dos
profissionais que participam do projeto :)

indicações

material pago material pago material gratuito

Para acessar a página dos materiais indicados, basta clicar imagem.

Como escrever
para Enem

Roteiro para uma
redação nota 1000

Ficou fácil passar no 
Enem - 5ª edição

As 5 melhores
indicações

https://goo.gl/24BGDy
https://goo.gl/2aKtWK
http://kultivi.com/portal/noticias/enem/5-leituras-para-estar-preparado-para-a-prova-do-enem?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=12-semanas-enem
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cursos e
certificações
gratuitas
A Kultivi disponibiliza diversos conteúdos de ensino para quatro diferentes áreas. Além disso, 
todos os cursos da Kultivi contam com certificação gratuita.  O estudante pode realizar
download e/ou impressão do documento ao final do curso. Simples assim :)

Para saber tudo sobre a certificação gratuita
da Kultivi, clique no botão abaixo 

http://kultivi.com/portal/categoria/concursos
http://kultivi.com/portal/categoria/oab
http://kultivi.com/portal/categoria/enem
http://kultivi.com/portal/categoria/idiomas
http://kultivi.com/certificados-gratuitos
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O gesto simples de compartilhar conteúdo faz com que mais
pessoas tenham acesso ao ensino gratuito e de qualidade e nos 

ajuda a divulgar o projeto :)

compartilhe
ensino gratuito

produção por
Andressa Almeida
Thomas Freitas
Ricardo Henrique

conteúdo
design
revisão



ensino gratuito de qualidade
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