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Autor: Shirley Souza
Elaboração do Projeto: Shirley Souza
*Shirley Souza é comunicóloga formada pela ECA/USP, especialista em educação ambiental pelo SENAC e escritora de
livros infantis e juvenis. Iniciou sua carreira como escritora em 2005 e, desde então, publicou 45 livros. Em 2008 ganhou
os prêmios literários Jabuti, pelo livro Caminho das Pedras, e Jóvenes del Mercosur (Argentino), por Rotina (nada normal)
de uma adolescente em crise. Pela PAULUS, publicou, entre outros títulos, Um caso muito sujo, Mundo real chamando
e Uma coisa puxa a outra.

Apresentação
Ph é um adolescente como muitos outros: adora tecnologia, games, internet. Para sua mãe, o problema é o
garoto ter muito mais amigos virtuais que reais. Na rede ele é extremamente popular, mas na vida real não é
assim: o seu jeito nerd só garante zoações. Na escola, Ph dribla as ameaças dos valentões fornecendo a resolução
de exercícios e trabalhos escolares, mas também não está satisfeito com isso. Sente-se muito mais à vontade no
mundo virtual. Sua irmã, Patrícia, parece ser seu oposto: extremamente popular, cheia de amigos e namorada
do garoto mais cobiçado do colégio. Mas esse ideal de Patrícia é um tanto frágil e desmorona quando seu
namorado a troca por uma aluna nova da escola. Patrícia refugia-se no mundo virtual, primeiro com sua melhor
amiga @SoninhaSan, depois com um namoro à distância. Os pais acompanham com preocupação o universo
dos filhos e não sabem ao certo como agir, ora reprimindo demais, ora confiando demais na maturidade deles.
A história apresenta o desafio de nossos dias, de viver no mundo real e no virtual, fazendo desses universos
apenas um. Shirley Souza discute em profundidade os atrativos e os perigos do mundo virtual, propondo
reflexões sobre situações comuns do dia a dia, e sempre tomando por base a realidade do jovem leitor.

Justificativa
O mundo virtual faz parte da realidade de todo adolescente, em maior ou menor escala. Conversar com quem
está ao lado por meio de torpedos ou mensagens virtuais tornou-se algo comum, bem como ter um número
imenso de amigos conhecidos apenas via internet. Neste livro, o professor encontrará um recurso bastante rico
e extremamente didático para abordar o assunto sob diferentes aspectos e relacioná-lo aos temas transversais:
saúde, trabalho e consumo, ética e cidadania, pluralidade cultural. O livro apresenta uma história de ficção que
aproxima o leitor do tema central, e ainda, três tipos de quadros informativos que, ao longo do texto, ampliam
o conteúdo da narrativa (Você Sabia?), propõem reflexão sobre situações polêmicas (Fique esperto!) e indicam
caminhos para o protagonismo juvenil (Você em ação).

Projeto pedagógico
Propõe atividades que aprofundem a reflexão iniciada no livro e levem o leitor a avaliar criticamente a
importância do equilíbrio entre a vida virtual e a real, alertando para os perigos da internet e orientando uma
navegação segura.
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Temas secundários
Internet, relacionamentos virtuais, falsa identidade virtual, vício em internet, redes sociais, games, convivência
familiar, amizades, namoro.

Temas transversais
Saúde, Trabalho e Consumo, Ética e cidadania, Pluralidade Cultural.

Indicação
Ciclo 2 – indicado para alunos a partir do 7º ano.

Interdisciplinaridade
A temática abordada ao longo do livro pode ser desenvolvida nas disciplinas de: Língua Portuguesa, História,
Geografia, Ciências Naturais e Artes.

Objetivos
• Exercitar as habilidades de leitura e de escrita do estudante.
• Promover a análise crítica de conteúdos e de comportamentos do cotidiano.
• Incentivar o protagonismo juvenil em atividades que extrapolem o universo da sala de aula e cheguem à
comunidade.
• Avaliar os hábitos de uso da internet dos alunos e de suas famílias, propondo caminhos para um uso
saudável da tecnologia.
• Levar o estudante a perceber os pontos positivos e negativos que a tecnologia representa em nosso dia a dia.
• Evidenciar as mudanças proporcionadas pelos avanços tecnológicos.
• Realizar uma reflexão crítica sobre o uso da tecnologia no dia a dia.

Propostas de atividade
Antes da leitura
Promover uma roda de conversa sobre o uso da comunicação virtual (celular, internet) e a presença da
tecnologia no cotidiano, apresentando perguntas como:

1. Com que frequência vocês usam a internet?
2. Para que usam? E por quantas horas costumam ficar conectados?
3. Participam de redes sociais? Quais? Com que frequência?
4. Possuem amigos virtuais que não conheçam na vida real? Como fizeram essas amizades? O que sabem
sobre elas?

5. Quem tem mais amigos virtuais que reais?
6. Como vocês se comunicam com os colegas aqui da escola?
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7. Vocês já mandaram um torpedo para quem estava pertinho de vocês? Em que situação?
8. Quais os tipos de comunicação vocês usam para falar com seus amigos (reais e virtuais)?
9. Com que frequência usam esses meios de comunicação?
10. Vocês conseguiriam viver sem internet? E sem celular?
Iniciar uma reflexão sobre a linguagem usada na comunicação via internet ou SMS:

1. Pedir para os alunos escreverem no caderno: uma mensagem que enviariam por SMS a um colega; uma
mensagem que postariam no Twitter e outra no Facebook.
2. Compartilhar as mensagens em uma roda de conversa e analisar a linguagem usada, identificando
marcas próprias dessas formas de comunicação como: abreviações, linguagem fonética, ausência de
acentos gráficos, etc.

3. Discutir se alguns traços dessa linguagem acabam transparecendo em trabalhos escolares, como e por
que isso acontece.

4. Debater a adequação dessa linguagem aos meios de comunicação para os quais foi criada.
Discutir os diferentes usos que a turma faz da tecnologia, montando um quadro que sintetize o perfil da
classe, quantificando:
1. Quem joga videogame ou jogos no computador.
2. Quem joga on-line.
3. Quem usa a internet para pesquisas e como usa.
4. Quem usa a rede para conversar com amigos e como usa.
5. Quais outros usos fazem da internet.
6. Quem tem celular e para que usa.
7. Frequência com que usam todos esses recursos.
Depois de montar o quadro que mostre o perfil da turma em números, discuta o nível de dependência desses
recursos tecnológicos e proponha uma reflexão: como seria passar uma semana sem celular, internet, games
ou telefone fixo? Por quê? Como seria essa semana?
Analisar a realidade familiar da turma:

1. Promova uma roda de conversa discutindo se os pais acompanham a navegação deles na internet; se
controlam essa navegação; se têm acesso ao perfil deles nas redes sociais; se costumam checar SMSs
que enviam; se conversam com eles sobre o universo virtual; se dão conselhos sobre mensagens ou
amizades virtuais.
2. Discuta o que eles pensam sobre esse acompanhamento dos pais: é necessário? Por quê? Os pais devem
saber sobre a vida virtual dos filhos?
Após a leitura
Analisar com a classe o comportamento do personagem Ph em diversas ocasiões e comparar sua atitude com
o que seus alunos pensam, discutindo situações como:
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1. Ph sente-se deslocado no mundo real, por isso valoriza tanto o universo virtual e passa a maior parte do
tempo conectado.

2. Concentra toda a sua diversão em games on-line, não querendo saber de festas, cinema, passeio reais.
3. Não quer fazer um curso presencial, prefere um curso virtual.
4. Comunica-se com o vizinho por meio de torpedos, ao invés de ir conversar pessoalmente com ele.
5. Ph fica desesperado ao passar um final de semana sem acessar a internet, sem falar com os amigos
virtuais ou jogar com eles.

6. Para mostrar aos pais que ele não é o problemático da família, Ph acaba entregando a amizade virtual
da irmã com @SoninhaSan.
7. Ph tenta barganhar seu silêncio sobre o namorado virtual da irmã.
O objetivo é promover a troca de experiências e levar o aluno a refletir sobre os excessos da dedicação ao
universo virtual, identificando se percebem a importância de buscar um equilíbrio e manter uma convivência
social no mundo real. Também há questões que promovem uma reflexão ética, como as que envolvem o
relacionamento de Ph com a irmã.
Avaliar as ações de Patrícia:

1. Mesmo tendo muitos amigos reais, sua melhor amiga é virtual.
2. Mesmo sua melhor amiga sendo virtual, Patrícia critica o irmão e sua ligação com o mundo virtual.
3. Patrícia esconde da família seu relacionamento com @SoninhaSan. Depois faz o mesmo quando começa
a namorar Steven.

4. Mesmo os pais proibindo, Patrícia continua namorando Steven à distância.
5. Patrícia não gosta das críticas que @SoninhaSan faz ao seu namoro virtual e, por um tempo, se distancia
da amiga.
A partir dessas e outras atitudes destacadas por você, avalie com os alunos os conflitos de Patrícia e proponha
que eles digam como se comportariam no lugar da personagem. A ideia é que percebam que nem sempre
é fácil avaliar se a atitude é correta ou não, pois envolve muitos fatores e pode ser avaliada por diferentes
pontos de vista.
Avaliar a atitude de diversos personagens, analisando suas opções, e levantar as opiniões dos alunos sobre
quem agiu certo ou errado:

1. A mãe de Ph e Patrícia proibindo o acesso dos filhos à internet e o uso do celular, como forma de
controlar a vida virtual deles.

2. O pai de Ph defendendo que é normal o uso da comunicação virtual pelos adolescentes e não acreditando
que o filho possa ser classificado como um “viciado em internet”.

3. Venon escondendo sua identidade real, mesmo sendo colega de sala de Ph e Cielo, e só revelando muito
tempo depois.

4. Ph e Cielo aceitando fazer exercícios e trabalhos para poderem ficar com a turma do fundão e não serem
zoados como nerds.
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Você pode propor outras situações do livro e analisá-las em uma roda de conversa ou na forma de debate
envolvendo toda a classe.
Propor a realização de uma pesquisa sobre o uso da internet e da comunicação por celular na escola. A ideia
é realizar uma pesquisa de campo, verificando qual a relação dos adolescentes do colégio com a comunicação
virtual, quais os usos que fazem da internet, e quanto tempo passam conectados (bem como a frequência
disso). Também é interessante identificar de onde acessam a rede, se os pais acompanham ou não essa
vida virtual dos filhos. O uso do celular também pode ser checado: quem possui, como usa, quando usa.
As informações obtidas podem ser discutidas em classe, traçando um perfil dos colegas e identificando a
presença dessas tecnologias em seus cotidianos.
Analisar com os alunos a linguagem típica de internet que aparece nas conversas virtuais dos personagens.

1. Reler com eles o quadro da página 25, que define o internetês.
2. Retomar a discussão feita com eles antes da leitura do livro.
3. Identificar as características dessa linguagem, a partir de exemplos retirados do livro.
4. Discutir a adequação da linguagem ao meio, exemplificando diferentes situações do cotidiano dos
adolescentes e as diferentes linguagens adequadas a essas realidades.
5. Propor que reescrevam alguns dos diálogos virtuais do livro segundo a norma padrão. Compartilhar e
comparar os textos reescritos
Analisar diferentes aspectos do texto lido e promover atividades que exercitem a comunicação escrita:

1. Analisar as características do narrador do livro. Avaliar a forma como ele narra a história. Reescrever
trechos do livro modificando o foco narrativo e discutindo as consequências para o texto: o que muda na
estrutura do texto? O que muda para o leitor?

2. Avaliar a linguagem usada no texto literário e nos quadros informativos: são parecidas? Que diferenças
é possível identificar? Como definiriam a linguagem usada no livro? Propor para que criem continuações
para a história mantendo foco narrativo e linguagem como as analisadas no livro lido.
3. Usar o internetês para escrever mensagens para os colegas de sala. Compartilhar as mensagens em
uma roda de conversa e verificar a compreensão da turma: todos entenderam tudo? O que não foi
compreendido? Por quê? Evidenciar que para a mensagem ser transmitida com sucesso, emissor e receptor
devem dominar a linguagem usada.

4. Discutir a forma de narrar os eventos: em alguns momentos o narrador antecipa que a situação não se
desenvolveu como o esperado pelo personagem, e só depois explica o ocorrido. Debater: isso aumenta a
expectativa para descobrir o que aconteceu? Ou diminui? Por quê? Propor que criem pequenos relatos usando
esse recurso narrativo. Posteriormente promova a leitura e a discussão dos textos em uma roda de conversa.
Atividade e interdisciplinaridade
Em parceria com o professor de Artes:

1. Promover uma pesquisa sobre como a tecnologia está presente nas artes hoje em dia, identificando como
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ela aparece nas artes plásticas, na música, na literatura, nas artes dramáticas, no cinema etc. Avaliar o material
encontrado em sala de aula e discutir os diferentes papeis ocupados pela tecnologia nos casos estudados.

2. Analisar qual o papel da arte na tecnologia: como ela se faz presente nos games, na internet. Discutir a
relação inversa à proposta na atividade 1: analisando a influência da arte na tecnologia.
3. Propor a criação de manifestações artísticas com os temas: internet, rede social e celular. Preparar uma
exposição no colégio com as produções dos alunos.

4. Analisar com a turma a música Admirável chip novo (Pitty) e, depois, debater, até onde somos influenciados
pela tecnologia.
Em parceria com o professor de Ciências:

1. Retomar o quadro informativo que discute os problemas de saúde causados pelo excesso do uso de
computador (p. 33). Destacar os problemas de saúde citados no livro. Pesquisar mais informações sobre
eles e como vêm atingindo um número cada vez maior de jovens em todo o mundo.

2. Buscar mais informações sobre o vício em tecnologia e tratamentos que vêm sendo desenvolvidos ao
redor do mundo. Pedir para os alunos reunirem notícias em texto e vídeo e analisar o material em sala de
aula. Debater como os problemas de saúde também mudam com o tempo, revelando a realidade vivida
em nossos dias e seus excessos: o vício em internet é um problema novo, que não existia há alguns anos.

3. Discutir a importância de hábitos saudáveis tanto na alimentação quanto em relação ao exercício físico.
Debater como o sedentarismo e a alimentação inadequada fazem parte do cotidiano do adolescente de
nossos dias e quais as consequências disso.
Em parceria com o professor de História:

1. Reler o quadro da página 65, que discute o quanto são recentes tecnologias totalmente incorporadas
ao nosso dia a dia. Pesquisar informações sobre a rapidez com que ocorrem os avanços tecnológicos e
discutir o caráter comercial desses avanços, tornando tecnologias obsoletas cada vez mais rapidamente e
mantendo ativo um mercado consumidor global.

2. Discutir quais novas profissões surgiram com as novas tecnologias. Fazer uma pesquisa sobre essas novas
carreiras e, se possível, entrevistar alguns profissionais. Compartilhar em sala as informações reunidas.
3. Debater como as novas tecnologias alteram o cotidiano das pessoas: mais fácil acesso às informações,
comunicação mais rápida, troca de arquivos, compartilhamento de dados. Discutir os pontos positivos e
negativos (pirataria, necessidade de cada vez mais agilidade, banalização da informação).

4. Debater a ética no mundo virtual: perfis falsos; pirataria; hackers; ciberbullying. Identifique o que a turma
pensa a respeito e como se comporta no universo virtual e a quais perigos se expõe.
Em parceria com o professor de Geografia:

1. Retomar o fato de @SoninhaSan estar no Japão e Patrícia no Brasil. Relembrar como as meninas lidavam
com as diferenças de fuso horário. Retomar o que a turma sabe a respeito de fuso horários, ou desenvolver
o conteúdo sobre o tema. Debater como a tecnologia colabora para superar distâncias, seja entre amigos,
familiares, namorados ou relações profissionais.
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2. Discutir o acesso à internet em nosso país, evidenciando os contrastes entre as diferentes regiões e a
exclusão digital que ainda é realidade. Comparar essa realidade com a de outros países do mundo.

3. Promover uma viagem virtual como as que Ph e Venon faziam, usando o Google para conhecer localidades
distantes. A atividade pode ser feita em grupos e, depois, os grupos podem compartilhar suas descobertas
em sala de aula.
Um assunto puxa o outro
Peça para seus alunos entrevistarem pais, tios, vizinhos, avós e outros professores da escola verificando:
• Quando você era adolescente, jogava videogame? Como eram os jogos?
• Você usava a internet?
• Tinha celular?
• Como se comunicava com seus amigos?
• Tinha amigos que não conhecia pessoalmente?
• Com quantos anos você acessou a internet pela primeira vez?
• O acesso de antes era parecido com o de agora? O que mudou?
Em sala de aula, promova uma roda de conversa para os alunos compartilharem as informações recolhidas,
identificando as semelhanças e as diferenças entre a adolescência desses adultos e a vivida por eles nos dias atuais.
Então questione:
• O que mudou ao longo do tempo?
• As crianças e os adolescentes de hoje são mais tecnológicos que as de antigamente? Por quê?
• O que há de melhor na realidade atual? E o que era melhor na adolescência desses adultos entrevistados?
• Seria possível viver como eles?
• O que vocês acham que irá mudar daqui para frente? Qual será a diferença entre a adolescência de vocês e
a dos filhos de vocês?
Então, você pode fazer uma ponte para a discussão sobre os avanços tecnológicos e a preocupação global com
que, cada vez mais, mais pessoas estejam conectadas – seja por computador, celular ou qualquer outro meio.
Discuta o que pensam sobre:
• Esses avanços tecnológicos são todos positivos?
• Eles realmente propiciam que, cada vez mais, mais pessoas estejam conectadas?
• O que acontece com quem não tem acesso à tecnologia, à internet, aos celulares?
• Será que toda novidade desse mercado tecnológico é realmente necessária? Ou gera uma necessidade de
consumo falsa?
• Por que motivo vocês ou seus pais trocam o celular, o computador ou o videogame, por exemplo? É por não
funcionarem mais? Ou é porque algo mais moderno foi criado?
Avalie como os avanços tecnológicos atuam no mercado global e geram novas necessidades que antes não existiam.
Discuta, também, as profissões que surgiram com os avanços tecnológicos dos últimos anos. Verifique se a
turma percebe até onde chega a influência da tecnologia em nosso tempo.
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Peça, então, para individualmente redigirem um texto onde reflitam sobre a presença da tecnologia em suas
vidas, se seria possível viver sem ela e quais são os pontos favoráveis e negativos do uso que fazem dos
recursos tecnológicos disponíveis.
Os textos criados podem ser compartilhados e discutidos em uma roda de conversa.

Desafio
Divida a turma em dois grandes grupos e proponha uma reflexão, a partir da leitura do livro: Como fazer um
uso saudável da tecnologia? Como saber o limite ideal? Como identificar o uso excessivo ou inadequado?
Leve a turma a avaliar criticamente a realidade vivida por eles e destacar exemplos de uso inadequado que
estejam presentes no cotidiano deles. Discuta o uso do celular na escola, por exemplo: todos deixam o aparelho
desligado durante as aulas? Costumam enviar torpedos durante as aulas? E receber chamadas?
Avalie também a realidade do bullying virtual: conhecem alguém que foi vítima? Participou de algum tipo de
agressão virtual? Como é essa realidade na escola? E entre os amigos virtuais?
Identifique também a relação da turma com os amigos virtuais: alguém tem mais amigos virtuais que reais?
Conhece todos eles? Como foi adicionando esses amigos? Avalie com eles a importância da preservação de
informações pessoais e os critérios para o relacionamento virtual seguro. A ideia é que eles exponham tanto
atitudes corretas que praticam, quanto outras arriscadas ou dúvidas que possuam sobre o comportamento
nesse universo virtual.
Proponha as seguintes perguntas a seus alunos, para que reflitam e respondam individualmente:

1. Ph considerava seu interesse por tecnologia algo relacionado ao lazer apenas. Seu pai via nesse gosto do
filho uma oportunidade profissional e tentava incentivá-lo a fazer alguns cursos profissionalizantes. Ao que
Ph reagia dizendo que ele era ainda muito novo e que, se o pai tivesse razão, não existiriam mais médicos
ou outros profissionais no mundo, porque todo adolescente adora tecnologia. Quem você acha que estava
certo nessa história? Por quê? Como você agiria se fosse o Ph?
2. Mesmo proibidos de acessar a internet, Ph e Patrícia dão um jeito para continuar navegando longe da
vigilância dos pais e manter suas relações virtuais ativas. Você acha essa atitude correta? Por quê? O que
faria se fosse um dos irmãos?
Com as respostas prontas, seus alunos podem compartilhá-las em uma roda de conversa e debatê-las.

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo;
atividades de redação e criatividade.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do trabalho pedagógico com a obra Mundo real chamando, da PAULUS Editora, e que não pretendem ser determinantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as
necessidades específicas de sua turma.
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Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br

