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a sociedade, muitas vezes privada de consciência crítica, absorvê-los e incorporá-los 
como ideais próprios.”). Esse recurso aparece também na relação entre parágrafos, 
para garantir a continuidade textual: “Tal influência ocorre”; “Com isso, as novas redes 
sociais”; “Outro ponto negativo dessas redes”; “Diante disso”.  

Redação de Mary Clea Ziu Lem Gun, Barueri (SP).

Cidadania virtual

Assistimos hoje ao fenômeno da expansão das redes sociais no mundo 
virtual , um crescimento que ganha atenção por sua alta velocidade de 
propagação, trazendo como consequência, diferentes impactos para o nosso 
cotidiano.  Assim, faz-se necessário um cuidado, uma cautelosa discussão 
a fim de encarar essa nova realidade com uma postura crítica e cidadã 
para então desfrutarmos dos benef ícios que a globalização dos meios de 
comunicação pode nos oferecer. 

A internet nos abre uma ampla porta de acesso aos mais variados fatos, 
verbetes, imagens, sons, gráficos etc. Um universo de informações de forma 
veloz e prática permitindo que cada vez mais pessoas, de diferentes partes do 
mundo, diversas idades e das mais variadas classes sociais, possam se conectar 
e fazer parte da grande rede virtual que integra nossa sociedade globalizada. 
Dentro desse contexto as redes sociais simbolizam de forma eficiente e sintética 
como é o conviver no século XXI, como se estabelecem as relações sociais dentro 
da nossa sociedade pós-industrial , fortemente integrada ao mundo virtual . 

Toda a comodidade que a rede virtual nos oferece é, no entanto, 
acompanhada pelo desafio de ponderar aquilo que se publica na internet, 
ficando evidente a instabilidade que existe na tênue linha entre o público e 
o privado. Afinal , a internet se constitui também como um ambiente social 
que à primeira vista pode trazer a falsa ideia de assegurar o anonimato. A 
fragilidade dessa suposição se dá na medida em que causas originadas no meio 
virtual podem sim trazer consequências para o mundo real . Crimes virtuais, 
processos jurídicos, disseminação de ideias, organização de manifestações são 
apenas alguns exemplos da integração que se faz entre o real e o virtual . 

Para um bom uso da internet sem cair nas armadilhas que esse meio 
pode eventualmente nos apresentar, é necessária a construção da criticidade, 
o bom senso entre os usuários da rede, uma verdadeira educação capaz de 
estabelecer um equilíbrio entre os dois mundos, o real e o virtual . É papel de 
educar tanto das famílias, dos professores como da sociedade como um todo, 
só assim estaremos exercendo de forma plena nossa cidadania. 
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advérbio “assim” introduz uma conclusão em relação à ideia apresentada na frase 
anterior. No terceiro parágrafo, a conjunção adversativa “no entanto” introduz uma 
oposição entre a ideia de “comodidade” e afirmação de que existe o “desafio de 
ponderar o que se publica na internet”. A seguir, o advérbio “afinal” funciona como 
operador argumentativo ao introduzir uma conclusão. Identifica-se a utilização de 
pronomes e de termos ou expressões de base nominal para retomar referentes do 
contexto anterior (exemplos: “A fragilidade dessa suposição”, “ponderar aquilo que se 
publica na internet”, em que o pronome demonstrativo “aquilo”    refere-se ao conteúdo 
da publicação na internet, expresso no primeiro parágrafo). 

Redação de Wellington Gomes de Souza, São Paulo (SP).

Universalização com informação

Devido à sua natureza social , o ser humano, durante toda a sua 
história, dependeu dos relacionamentos para conviver em comunidade e 
assim transformar o mundo. Hoje, as redes sociais na internet adquirem 
extrema importância, visto que são os principais meios através dos quais as 
pessoas se relacionam diariamente. Além de universalizar o acesso a elas, 
devemos também conhecer esse novo ambiente em que agimos. 

As inovações tecnológicas, em sua maioria, buscam criar soluções que 
facilitem cada vez mais as nossas tarefas do cotidiano. Uma dessas tarefas, 
imposta pela sociedade, é a de mantermo-nos presentes e participativos em 
nossos círculos de relacionamentos, principalmente no dos amigos. Tarefa 
árdua em meio ao agito e falta de tempo do nosso estilo de vida contemporâneo, 
tornou-se muito mais simples com o advento das redes sociais digitais, como 
o “Facebook” e “Orkut ”, por exemplo. O sucesso dessas inovações é notado pela 
adesão maciça e pelo aumento considerável no número de acessos. 

Porém, um ponto importante a ser analisado é a questão do futuro 
da privacidade. O fato de acessarmos essas redes até mesmo do conforto do 
nosso lar, isolado contato f ísico do convívio social , nos faz esquecer de que 
a internet é um ambiente público. Nele as outras pessoas podem, e vão, 
julgar comportamentos, criticar idéias, acompanhar os “passos” dos outros e 
inclusive proporcionar constrangimentos. 

A velocidade com a qual as redes virtuais foram inseridas em nossa 
sociedade ainda não permitiu que as pessoas assimilassem e reconhecessem os 
limites que separam o ambiente público do privado. Mediante esse descompasso, 
é importantíssimo que os governos incluam na agenda da universalização do 
acesso às redes, também ações educativas – palestras ou cursos – a fim de 
orientar os cidadãos, novos atores, sobre o que é e como funciona esse novo 
palco de relações. Atitudes como essa é que vão garantir, com dignidade, o 
acesso a esse mundo virtual de relações. 
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Redação de Camila Pereira Zuconi, Viçosa (MG).

Redes sociais: o uso exige cautela

Uma característica inerente às sociedades humanas é sempre buscar 
novas maneiras de se comunicar: cartas, telegramas e telefonemas são apenas 
alguns dos vários exemplos de meios comunicativos que o homem desenvolveu 
com base nessa perspectiva. E, atualmente, o mais recente e talvez o mais 
fascinante desses meios, são as redes virtuais, consagradas pelo uso, que se 
tornam cada vez mais comuns. 

Orkut, Twiter e Facebook são alguns exemplos das redes sociais (virtuais) 
mais acessadas do mundo e, convenhamos, a popularidade das mesmas se 
tornou tamanha que não ter uma página nessas redes é praticamente como 
não estar integrado ao atual mundo globalizado. Através desse novo meio as 
pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, compartilham ideias e opiniões, 
organizam movimentos, como os que derrubaram governos autoritários no 
mundo árabe e, literalmente, se mostram para a sociedade. Nesse momento é 
que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes 
sociais representa uma vantagem.

Não saber os limites da nossa exposição nas redes virtuais pode nos custar 
caro e colocar em risco a integridade da nossa imagem perante a sociedade. 
Afinal , a partir do momento em que colocamos informações na rede, foge do 
nosso controle a consciência das dimensões de até onde elas podem chegar. Sendo 
assim, apresentar informações pessoais em tais redes pode nos tornar um tanto 
quanto vulneráveis moralmente.

Percebemos, portanto, que o novo fenômeno das redes sociais se revela como 
uma eficiente e inovadora ferramenta de comunicação da sociedade, mas que 
traz seus riscos e revela sua faceta perversa àqueles que não bem distinguem 
os limites entre as esferas públicas e privadas “jogando” na rede informações 
que podem prejudicar sua própria reputação e se tornar objeto para denegrir a 
imagem de outros, o que, sem dúvidas, é um grande problema.

Dado isso, é essencial que nessa nova era do mundo virtual , os usuários 
da rede tenham plena consciência de que tornar pública determinadas 
informações requer cuidado e, acima de tudo, bom senso, para que nem a 
própria imagem, nem a do próximo possa ser prejudicada. Isso poderia ser 
feito pelos próprios governos de cada país, e pelas próprias comunidades 
virtuais através das redes sociais, afinal , se essas revelaram sua eficiência e 
sucesso como objeto da comunicação, serão, certamente, o melhor meio para 
alertar os usuários a respeito dos riscos de seu uso e os cuidados necessários 
para tal .  
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Redação de Isabela Carvalho Leme Vieira da Cruz, 
Rio de Janeiro (RJ).

O fim do Grande Irmão

Câmeras que gravam qualquer movimento, telas transmitindo notícias a 
todo minuto, o Estado e a mídia controlando os cidadãos. O mundo idealizado 
por George Orwell em seu romance 1984, onde aparelhos denominados 
teletelas controlam os habitantes de Oceania vem se tornando realidade. Com 
a televisão e, principalmente, a internet, somos influenciados – para  não 
dizer manipulados – todos os dias. 

Tal influência ocorre, majoritariamente, através da mídia e da propaganda. 
Com elas, padrões de vida são disseminados a uma velocidade assombrosa, 
fazendo a sociedade, muitas vezes privada de consciência crítica, absorvê-
los e incorporá-los como ideais próprios. Desse modo, deixamos de ter opinião 
particular para seguir os modelos ditados pelo computador, acreditando no que 
foi publicado, sem o devido questionamento da veracidade dos fatos apresentados. 

Com isso, as novas redes sociais, surgidas nesse início do século XXI, se 
tornam os principais vetores da alienação cultural e social da população, 
uma vez que todos possuem um perfil virtual com acesso imensurável a todo o 
tipo de informações. Por isso, diversas empresas e personalidades se valem da 
criação de perfis próprios, atraindo diversos seguidores, aos quais impõe sua 
maneira de agir e pensar. Esses usuários, então, se tornam mais vulneráveis 
e suscetíveis à manipulação virtual .  

Outro ponto negativo dessas redes, como o Facebook e o Twitter, é o fato 
de todo o conteúdo publicado ficar armazenado na internet, permitindo a 
determinação do perfil dos usuários e a escolha da melhor maneira midiática 
de agir para  conquistá-los. Além disso, o uso indiscriminado de tais perfis 
possibilita a veiculação de imagens ou arquivos difamadores, servindo como 
ferramenta política e social para aumentar a credibilidade de determinadas 
personalidades, como ocorre com Hugo Chaves em sua ditadura na Venezuela 
e comprometendo outras, com falsas denúncias, por exemplo. 

Diante disso, é necessária a aplicação de medidas visando a um maior 
controle da internet. A implantação, na grade escolar brasileira, do estudo 
dessas novas tecnologias de informação, incluindo as redes sociais, e a, 
consequente, formação crítica dos brasileiros, seria um bom começo. Só 
assim, poderemos negar as previsões feitas por George Orwell e ter um futuro 
livre do controle e da alienação. 

Comentários 

A participante demonstra ter compreendido a proposta da redação e 
desenvolvido o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo- 
-argumentativo. A redação organiza-se em cinco parágrafos. Na introdução (primeiro 


