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Tarefas 3 a 6
Note: as tarefas 3 a 6 baseiam-se no mesmo texto: “O papel da Internet na nossa vida”.
O PAPEL DA INTERNET NA NOSSA VIDA
1

Hoje em dia a Internet desempenha um papel fundamental na sociedade, quer em Portugal
como no resto do mundo, tendo várias utilidades, entre elas servir como meio de comunicação
essencial, fonte de informação, e forma de entretenimento.

2

No entanto é preciso analisar alguns perigos inerentes a uma “arma” tão poderosa. A Internet
é um serviço livre podendo cada um usá-la e inserir os conteúdos que entender, o que pode
levar a que os conteúdos da mesma sejam corruptos.

3

Outro problema é o acesso incontrolado a este recurso por parte de crianças, que pode levar
a que a sua formação possa ser influenciada por uma utilização desregrada, tendo acesso a
informação pouco adequada, como a violência e demais.

4

Outro fenómeno é o choque de gerações que a Internet provoca, principalmente devido ao
seu tão rápido desenvolvimento. Não é difícil ouvir uma pessoa de cerca de 60 anos dizer que
não sabe para que serve a internet, ou mesmo que esta é só mais uma maneira de brincar.
Assim é usual as gerações mais novas terem dificuldades para explicar e tentar incentivar os
mais idosos a “navegarem” pela Internet.

5

Continuamos a ver um crescimento enorme da Net, quer a nível de informação como de novos
recursos, e já todos nos perguntamos até onde esta nos vai levar.

6

É claro que é impossível fazer uma previsão exata do que irá acontecer; no entanto já existem
alguns projetos de possíveis novas funcionalidades.

7

Um projeto que está já em fase de estudo é a votação eletrónica, ou seja, qualquer pessoa
pode votar sem sair de casa somente com um computador ligado à Internet, isto para tentar
parar a crescente taxa de abstenção que se verifica. Apesar de já ser possível fazer compras
sem sair de casa, no futuro prevê-se que cada vez mais será a forma preferida para efetuar as
compras do dia-a-dia. Também na educação a evolução da Internet trará novidades, podendo
haver aulas interativas a partir de casa, no seu computador.

8

A despeito destas inovações serem criadas para melhorar a qualidade de vida, não nos
podemos esquecer que também irão trazer inúmeros prejuízos para a sociedade, pois a vida
social de cada um poderá deixar de existir, dando lugar unicamente à interação entre as
pessoas através do chamado contacto virtual.
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Tarefas 7 a 9
Note: as tarefas 7 a 9 baseiam-se no mesmo texto: “Comunidades tradicionais da Amazônia
temem perder espaço com nova lei”.
COMUNIDADES TRADICIONAIS DA AMAZÔNIA TEMEM PERDER ESPAÇO
COM NOVA LEI
1

A migração em massa para a Amazônia é coisa relativamente nova – iniciou-se com os
grandes programas de colonização dos anos 70. Mas, já naquela época, viviam espalhados
pela selva grupos indígenas, vilas remanescentes de antigos escravos fugitivos, gerações de
lavradores e populações ribeirinhas vivendo da pesca e da agricultura de subsistência.

2

Essas são as comunidades tradicionais da Amazônia, que temem perder ainda mais espaço
com a reorganização agrária da região proposta pelo governo.

3

A Constituição Federal afirma que as comunidades tradicionais têm prioridade na demarcação
das terras da Amazônia, mas o processo pode se prolongar, uma vez que exige pesquisas e
relatórios antropológicos. Com isso, aumentam os riscos de terras indígenas acabarem como
propriedades privadas.

4

Segundo os líderes das povoações locais, o governo está mais preocupado em regularizar
as fazendas porque quer lucro, e reclamam que os políticos respeitem a Constituição e deem
prioridade aos indígenas.

5

Um bom exemplo dessa situação confusa é a Gleba Nova Olinda, na região de Santarém,
onde vivem 14 comunidades tradicionais. Eles acreditam ter direito de posse coletiva sobre
todos os 180 mil hectares da área por ora pertencente ao governo do Estado do Pará.

6

“Eles estão levando nossas terras, nossa madeira, nossas plantas frutíferas e medicinais.
Os canais estão secando e muitas fontes de água foram cercadas”, reclama o seu portavoz, José Borari. “Aquela terra é nossa, e queremos que o governo faça logo a demarcação
para que possamos defender nosso espaço”, diz. Borari já foi agredido e ameaçado de morte,
supostamente por fazendeiros, e passou algum tempo num programa de proteção do governo
que fornece escolta para líderes de movimentos sociais sob risco de assassinato. “É verdade
que a pressão dos movimentos indígenas sobre o governo é forte, mas a dos fazendeiros é
mais forte ainda”, acrescenta Borari.
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