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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. 

Atividade 1: Elaborar, em duplas, um esboço de dissertação tendo como base o tema: “Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado”. A dissertação deve contemplar a seguinte estrutura:
Parte 1:Introdução ao tema, expondo de modo resumido as principais características das redes virtuais de socialização, além de fazer uma ressalva à questão colocada no tema (“limites entre o público e o privado”);
Parte 2: Exposição detalhada das características apontadas na Parte 1;
Parte 3: Detalhamento da questão apontada na Parte 1 (podem ser usados “exemplos” como meio de esclarecer essa questão);
Parte 4: Proposta de intervenção, tomando como base o que foi falado na Parte 3.
Observação: trata-se, apenas, de um esboço, um esquema (em tópicos) da redação, e não o texto final.


Atividade 2: Identificar, na redação abaixo:
TESE; DESENVOLVIMENTO DE CADA PARTE DO TEMA; PROPOSTA DE INTERVENÇÃO; CONECTIVOS (EXPLICANDO O FUNCIONAMENTO DESSES CONECTIVOS).


