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Proposta de Redação – Big data

“Entender como a pessoa pensa é um desafio que passa pela coleta, pelo armazenamento e pelo tratamento
de dados gerados por um indivíduo. Como um verdadeiro corpo digital, esses dados servem para os mais
distintos propósitos e são utilizados por diferentes atores para identificar o seu titular. Você é o que o banco de
dados pessoais diz que você é. Considerando o tempo que  passamos (sic) on-line, pode-se dizer que você é o
que clica. O que curte e o que você compartilha. 

Quantos mais dados são coletados, mais sabemos sobre nós. Aplicativos de controle de saúde medem os
nossos passos, o número de lances de escada que subimos e o rendimento dos exercícios. Mas quem acessa
esses dados, além de nós mesmos?

Se dados comportamentais estão sendo cada vez mais coletados, existem terceiros que talvez conheçam
melhor do que nós a nossa rotina, os nossos hábitos e preferências. E, se isso for verdade, essa informação pode
ser usada para os mais diversos fins de manipulação e indução de comportamento, aliada ao fenômeno do 
big data* (tratamento de grande volume de dados), ganha novos contornos no mundo digital.”

(Carlos Affonso Souza, “Os senhores das nossas decisões”, in: Quatro cinco um. Junho de 2017, p. 9.)

*o ato de recolher e armazenar grandes quantidades de informações para eventual análise

“A importância do trabalho com Big Data é tão grande que companhias de todos os segmentos já o fazem
(inclusive brasileiras), gerando grandes resultados em seus negócios. 

1. Ministério da Justiça – Brasil

Vamos começar com o setor público. O Ministério da Justiça possui um data warehouse (banco de dados)
com mais de 1 bilhão de registros, além de um poderoso supercomputador da IBM, chamado Watson, capaz de
coletar, agrupar e processar petabytes de dados em frações de segundos. O objetivo do Ministério com o uso
de Big Data é identificar indícios de ações ilícitas, sobretudo ligadas à lavagem de dinheiro.

2. Maplink

A Maplink, empresa especializada na digitalização de mapas, passou a utilizar, nos últimos anos, um software
de rastreamento por satélite, cruzando centenas de milhares de dados oriundos de mais de 400 mil automóveis
em São Paulo – tudo em tempo real.

Esse trabalho de tecnologia avançada possibilitou à empresa fazer um diagnóstico preciso do trânsito da
cidade, indicando todos os pontos de lentidão, as razões e possíveis alternativas.”

Disponível em: <http://www.bigdatabusiness.com.br/aprenda-mais-sobre-big-data-vendo-esses-7-cases-de-sucesso/>.)

“Em 2012, Kosinski provou que, com base em uma média de 68 likes do Facebook por usuário, era possível
prever sua cor da pele (95% de precisão), sua orientação sexual (88%) e sua filiação aos partidos Democrata ou
Republicano (85%). Mas, ele não parou por aí. Inteligência, afiliação religiosa, bem como uso de álcool, cigarro e
drogas, tudo poderia ser determinado. Com esses dados era até possível deduzir se os pais de alguém eram
divorciados.”

Disponível em: <https://www.showmetech.com.br/big-data-trump/>.
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Nome ________________________________________________________________________________  

Unidade ______________________________ Matrícula  –

Turma Manhã Tarde   Noite ESPECIAL MEDICINA 2

Proposta de Redação – Big data
Tendo em conta as sugestões desses textos, além de outras informações que julgue relevantes, redija uma dissertação em prosa,

na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema “Big Data: quem deve ter acesso e por quê?”
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Competência Critério Peso Nota atribuída

1 Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. 2

2
Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias
áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites

estruturais do texto dissertativo-argumentativo.
2

3 Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos,
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista (coerência). 2

4 Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários
para a articulação das ideias (coesão). 2

5 Elaborar conclusão coerente com as ideias discutidas. 2

Nome do corretor: ___________________________________________
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