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A convivência com a internet

A vida de nossas crianças e de nossos adolescentes não está simples, tampouco fácil. São
tantas as tentações às quais eles estão submetidos, que fica difícil resistir. E está difícil
principalmente porque a formação crítica que eles precisariam ter a respeito da vida tem sido
escassa. Família e escola pouco têm investido nisso, talvez porque subestimem a capacidade de
reflexão dos mais novos.

Vamos considerar a convivência deles com os recursos que a internet disponibiliza. Um
passeio por blogs, portais com artigos opinativos e/ou analíticos, reportagens, etc., logo mostra,
nos comentários, a violência e a agressividade com que as pessoas se manifestam, sejam elas
jovens, sejam adultas. Penso que a internet consegue arrancar o que há de pior em muitas
pessoas.

Vou reunir acontecimentos de crianças e adolescentes na internet para ilustrar nossa
conversa. Um jovem de 17 anos escreveu contando que abrira uma conta no Twitter, mas que
estava prestes a fechar porque percebera que muita gente, inclusive ele, escreve coisas
impulsivamente e depois se arrepende, mas aí é tarde demais, porque o texto já se espalhou.

Uma garota de 14 anos me escreveu desesperada, porque disse que estava namorando e
fez vídeos de momentos íntimos dela com o garoto. Agora, ela quer romper o relacionamento e
o garoto diz que, se ela o deixar, vai publicar os vídeos [...].



O que podemos fazer para colaborar com uma vida mais saudável dessas crianças e dos
jovens? Já temos provas de que aconselhar, mostrar os perigos e regular o uso de determinados
recursos tecnológicos têm tido poucos resultados. Talvez devêssemos, então, investir mais
intensamente na formação deles.

Vejo constantemente depoimentos de adultos que dizem que a educação moral, ética, etc. é
papel da família. Mas consideremos o contexto da vida atual: a televisão educa, a internet educa,
as peças publicitárias educam, os valores sociais educam também. Mesmo que a família invista
fortemente na formação dos mais novos integrantes do grupo, eles estão sujeitos a muitas outras
influências.

Por isso, investir na formação do espírito crítico dos mais novos talvez seja um bom
caminho. Investir nas virtudes é outra boa possibilidade. E isso é papel tanto da família quanto da
escola.

Eles precisam saber que os meios de comunicação, que os modismos seguidos por seus
pares, que os valores sociais que eles seguem, e tudo o mais pode (e deve) ser questionado. Mas
questionado com ideias ancoradas no conhecimento.

Precisamos reconhecer: o potencial de reflexão que eles têm é alto. Só falta acreditarmos
nisso.
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QUESTÃO 01
É comum, em artigos de opinião, a introdução ser feita logo no primeiro parágrafo, por
meio de apresentação da ideia principal, constituída pelo assunto e pela posição do autor a
respeito dele.
A. Isso acontece no texto lido?
Resposta completa:

O assunto e a opinião da autora aparecem no primeiro parágrafo, embora o contexto
fique claro somente no segundo parágrafo.

B. Qual é o assunto do artigo de opinião lido?
Resposta completa:

O artigo trata da vida de crianças e adolescentes, que não está fácil nem difícil.

C. Qual é a opinião da autora sobre o assunto?
Resposta completa:

A autora afirma que a dificuldade reside na pouca formação crítica que crianças e
adolescentes recebem da família e da escola, pelo fato de subestimarem sua capacidade
de reflexão.



QUESTÃO 02
Para fundamentar seu ponto de vista e convencer o leitor, a autora recorre a alguns
argumentos.

A. Que argumento baseado na observação da realidade é apresentado pela autora?
Resposta completa:

Segundo ela, há muita violência e agressividade nos comentários da internet,
conforme suas observações feitas em artigos, reportagens e outros textos publicados em
blogs e portais.

B. Que argumentos relacionados a experiências da autora como psicóloga foram utilizados
no texto?

Resposta completa:
A autora conta que recebeu textos escritos (e-mails, cartas) por jovens, relatando

experiências complicadas em diferentes vivências na internet.



QUESTÃO 03
A autora alterna o uso de verbos na 1ª pessoa do singular com o uso de verbos na 1ª
pessoa do plural.

A. Identifique ocorrências na 1ª pessoa do singular.
Resposta completa:

Entre as ocorrências na 1ª pessoa do singular há penso, vou reunir, me, vejo.

B. Identifique ocorrências da 1ª pessoa do plural.
Resposta completa (sugestão):

Entre as ocorrências na 1ª pessoa do plural há nossas, vamos considerar, temos e
devêssemos.



C. Qual é o sujeito dos verbos na 1ª pessoa do singular e dos que estão na 1ª pessoa do
plural?

Resposta completa:
Os verbos que estão na 1ª pessoa do singular têm como sujeito a própria autora. Os

que estão na 1ª pessoa do plural têm como sujeito a autora e os leitores, que são
provavelmente pais e professores preocupados com a educação dos mais novos.

D. Qual é o sujeito dos verbos na 1ª pessoa do singular e dos que estão na 1ª pessoa do
plural?

Resposta completa:
Com o uso da 1ª pessoa do singular, a autora marca explicitamente sua posição

fundamentando-a com argumentos que defendem seu ponto de vista. Com o uso da 1ª
pessoa do plural, ela reproduz uma voz coletiva, que utiliza como um recurso para
envolver os leitores na discussão e, assim, mobilizá-los e convencê-los.



QUESTÃO 04
Releia estes trechos do texto.

• “Penso que a internet consegue arrancar o que há de pior em muitas pessoas.”
• “Vou reunir alguns acontecimentos de crianças e adolescentes na internet para ilustrar

nossa conversa.”
• “Vejo constantemente depoimentos de adultos que dizem que educação moral, ética,

etc, é papel da família.”

A. Reescreva-os em seu caderno, passando os verbos e os pronomes para a 3ª pessoa (do
singular ou do plural) e fazendo as alterações necessárias.

Resposta completa:
• Pensa-se que a internet consegue arrancar o que há de pior em muitas pessoas.
• Reúnam-se alguns acontecimentos de crianças e adolescentes na internet para ilustrar

essa conversa.
• São vistos constantemente depoimentos de adultos que dizem que educação moral,

ética, etc, é papel da família.



B. Compare os trechos originais à forma que assumiram ao serem reescritos no item
anterior e conclua: qual é o efeito de sentido da redação original do trechos e o da
redação dada a eles no item a, considerando-se o que é esperado em um artigo de
opinião? Relacione a esses sentidos com o papel do autor de um artigo de opinião.

Resposta completa:
Em 1ª pessoa, o texto reflete exclusivamente o posicionamento da autora, portanto

não é de grande credibilidade. Já em 3ª pessoa, o texto se torna impessoal, logo não é o
pensamento de uma pessoa, mas sim da coletividade, o que o torna de maior aceitação.



QUESTÃO 05
A partir do parágrafo iniciado pela pergunta “O que podemos fazer para colaborar com uma
vida mais saudável dessas crianças e dos jovens?”, há uma mudança de foco na abordagem
do assunto.

A. Qual passa a ser esse novo foco, nos parágrafos subsequentes?
Resposta completa:

O novo foco passa ser o enfrentamento do problema e a discussão do possíveis
soluções e posturas quanto ao que se deve fazer.

B. Qual é o posicionamento da autora quanto à solução do problema indicado por ela?
Resposta completa:

A autora tem o posicionamento de que é preciso investir na formação crítica e na
reflexão de crianças e jovens, o que seria papel tanto das famílias, quanto das escolas.



C. Qual é o outro posicionamento com que a autora diz se deparar com frequência?
Resposta completa:

Ela se depara com a ideia de que educação moral e ética é papel somente da família..

D. Qual é o principal argumento apresentado pela autora para defender seu ponto de
vista e se contrapor ao outro posicionamento?

Resposta completa:
Segundo a autora, inúmeros veículos e mídias, assim como os valores sociais ajudam

a educar os jovens, portanto não há como falar que essa é uma prioridade da família..



QUESTÃO 06
A conclusão de um artigo de opinião, apresentada geralmente no último parágrafo pode
retomar o ponto de vista do autor do texto, propor uma solução ou até mesmo fazer uma
provocação aos leitores. De que tipo é a conclusão do artigo de opinião lido?
Resposta completa:

Muito brevemente, a conclusão retoma o ponto de vista autora. Além disso, a autora
faz uma provocação ao leitores, ao afirmar que “Só falta acreditarmos nisso”.



QUESTÃO 07
Sobre a linguagem do artigo de opinião lido, responda:

A. Ela é direta e clara ou é subjetiva?
Resposta completa:

Trata-se de uma linguagem clara, objetiva e direta.

B. Ela é forma ou informal? É muito específica da área a que o assunto diz respeito ou
mais próxima da que é usada no cotidiano? Confirme suas respostas com trecho do
texto.

Resposta completa:
A linguagem não é inteiramente formal, apresentando trechos próximos da que é

usada no cotidiano, como em “mas aí é tarde demais, porque o texto já se espalhou” e
“tudo o mais podem (e devem) ser questionados”.

C. Qual variedade linguística é utilizada?
Resposta completa:
Trata-se de uma variedade próxima da padrão.



QUESTÃO 08
Reúna-se com seus colegas e, juntos, concluam. Quais são as principais características da
carta aberta?
➢ Texto argumentativo em que o autor defende seu ponto de vista sobre um assunto,

geralmente polêmico;
➢ Circula em jornais, revista e sites da internet;
➢ Sua estrutura é convencional: introdução, desenvolvimento e conclusão;
➢ A ideia principal é sustentada por meio de argumentos concretos e lógicos;
➢ A linguagem é direta e clara;
➢ O autor pode usar a 1ª pessoa do singular do singular ou do plural (mais subjetivo) e a 3ª

pessoa do singular (mais objetivo);
➢ Geralmente pode ser usada a norma padrão, com algumas variações orais;


