
Texto 1 
 
Atitudes machistas de torcedores na Copa do Mundo de 2018 na Rússia geraram polêmicas com a 
divulgação de vídeos em que mulheres são constrangidas ao repetirem palavras ofensivas em idiomas 
que não conhecem. O caso que gerou maior repercussão no país envolve um grupo de brasileiros que, 
sob pretexto de ensinar cantos de torcida, fez com que uma jovem repetisse palavras que remetessem 
ao órgão sexual feminino. Ela sorri e repete animada. A jurista e ativista russa Alena Popova fez um 
abaixo-assinado on-line para denunciar a atitude dos torcedores brasileiros. Segundo ela, a petição 
pode ser usada pelo governo russo para uma possível punição. Popova diz que os torcedores poderiam 
ser punidos com uma multa por humilhar publicamente a honra e a dignidade da mulher russa e por 
violar a ordem pública.(“Vídeos machistas de torcedores na Rússia se espalham pela web e causam 
revolta”.https://g1.globo.com.br, 19.06.2018. Adaptado.) 
 
Texto 2 
 
O jornalista âncora do Rede TV News, Boris Casoy, causou grande polêmica ao comentar o vídeo 
machista de brasileiros, gravado durante a Copa do Mundo de 2018 na Rússia: “O que esses turistas 
fizeram é reprovável, mas tudo isso não passa de uma molecagem que não é inédita, uma cafajestagem 
de péssimo gosto. Nada comparável a um crime. Portanto, nada justifica o linchamento desses 
moleques, que está circulando pelo Brasil inteiro como se tivessem cometido o pior crime do mundo. 
São apenas moleques e cafajestes”, avaliou Casoy. (Leandro Mendonça. “Boris Casoy causa polêmica ao 
defender brasileiros de vídeo de assédio na Copa do Mundo”.https://minutolivre.com, 20.06.2018. Adaptado.) 
 
Texto 3 
 
O ambiente virtual favorece a formação de aglomerações espontâneas que se dedicam tanto a castigar 
pessoas específicas quanto a atacar grupos sociais. Em seu livro “Is Shame Necessary?” (“A vergonha 
é necessária?”, ainda sem tradução no Brasil), a professora Jennifer Jacquet enxerga o lado positivo do 
fenômeno. Segundo ela, o constrangimento público facilitado pela tecnologia pode ser útil para que a 
sociedade civil exponha autoridades e empresas, reprovando ações que considere nocivas. “A punição 
pela exposição pública age não apenas para desestimular um indivíduo a repetir comportamentos, mas 
para sinalizar à sociedade que um comportamento não é apropriado”, reforça a professora.(Walter Porto. 
“Redes sociais empoderam indivíduos, mas viram nova praça de linchamento”.www1.folha.uol.com.br, 24.04.2015. 
Adaptado.) 
 
Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, 
empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 

A exposição de autores de comportamentos machistas na internet 
contribui para desestimular tais comportamentos? 


