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Atenção!!! Jovens em Ação! 

 

Corrupção, violência política, cinema, polícia, aquecimento global, Amazônia, 

homossexualismo, religião, senado, Lula.  

Você tem opinião formada sobre quase tudo ou quase nada? 

Como formamos nossa opinião? 

Como apresentamos nossa opinião? 

Quando e como conseguem nos convencer? 

Mudamos de opinião? 

 

 www.une.org.br 
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Você acha que... 
 
Letras de música são formas de comunicação? Transmitem mensagens? Opiniões? 
Inquietações? 
Então leia o fragmento da letra “Aloha” do Grupo Legião Urbana. 
 
 
Será que ninguém vê 

O caos em que vivemos ? 

Os jovens são tão jovens 

E fica tudo por isso mesmo 

A juventude é rica, a juventude é pobre 

A juventude sofre e ninguém parece 

perceber 

[...] 

A juventude está sozinha 

Não há ninguém para ajudar 

A explicar por que é que o mundo 

É este desastre que aí está 

Eu não sei, eu não sei 

Dizem que eu não sei nada 

Dizem que eu não tenho opinião 

Me compram, me vendem, me estragam 

E é tudo mentira, me deixam na mão 

Não me deixam fazer nada 

E a culpa é sempre minha, oh yeah! 

E meus amigos parecem ter medo 

De quem fala o que sentiu 

De quem pensa diferente 

Nos querem todos iguais 

Assim é bem mais fácil nos controlar 

E mentir, mentir, mentir 

E matar, matar, matar 

[...]

 

http://letras.terra.com.br/legião-urbana/46927/aloha, acesso em: 18/10/2007 

 

VOCÊ SABIA QUE... 

 

A letra de música por ser uma forma de se comunicar verbalmente é considerada um 

gênero textual? 

Que os gêneros textuais são textos com características sócio-comunicativas que se 

constituem em ações pra dizer o mundo  e agir sobre o mundo ? 

 

Atividades  

1- Os versos apresentados “Dizem que eu não sei nada/Dizem que eu não tenho 

opinião”, a quem se referem? Quem é o “eu” da canção? 

2- “E meus amigos parecem ter medo  

De quem fala o que sentiu 
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De quem pensa diferente 

Nos querem todos iguais 

Assim é bem mais fácil nos controlar”. 

Dê sua opinião sobre os versos acima comparando-os, relacionando-os à sua 

própria vida. 

3- O verso ”Dizem que eu não tenho opinião“, é coerente com a visão que muitos 

adultos têm do jovem? Por quê? E como eles se manifestam a respeito? 

 

CANÇÃO É TEXTO? 

 

Texto é uma unidade de significado. Ao ler a canção, você conseguiu 

entendê-la porque tem unidade, é um todo organizado, apesar de não ser em prosa, 

mas, em versos. O que permitiu seu entendimento é o recurso da coerência 

textual , a qual precisa estar presente em todos os gêneros textuais para que 

possamos realmente estabelecer contato com o interlocutor. Também os textos que 

expressam opiniões precisam apresentar coerência.  

Voltemos à canção do grupo Legião Urbana. 

 

Atividades: 

1. Procure no dicionário, significados do verbo “argumentar”. 

a) O que significa? 

b) Em que situações, do cotidiano, essa expressão é usada? 

2) Releia a canção e responda: 

a) Há coerência na letra? Por quê?  

b) Com base na música e nas respostas dadas às questões anteriores, argumente 

de que forma essa canção pode relacionar-se com o tema juventude. 

 

VOCÊ SABE OPINAR? 

O artigo de opinião que você lerá abaixo foi retirado da coluna O QUE EU 

ACHO da revista eletrônica sobre música (e afins) blitz. Esta revista é um espaço no 

qual o leitor pode enviar sua opinião, podendo, também, os assinantes da revista 

participarem enviando comentários. 
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A IDEIA MUSICAL DOS JOVENS DE HOJE
   
Não vim escrever este artigo para mais uma vez repisar a ideia da queda e eventual morte 
do metal e rock.Venho sim expôr aquilo que me parece ser a ideia de musica dos jovens em 
geral.  

 
Hoje em dia os jovens estão cada vez mais a deixar para trás o prazer de ouvir boa musica 
rock e metal. 
Graças á televisão que passa a ideia que só os metaleiros vestidos todos de negro com 
correntes ao pescoço e que são normalmente associados a disturbios e ao uso de drogas é 
que ouvem este tipo de musica, e que o que é bom é ouvir a musica que eles passam como 
boa musica. 
 
Hoje em dia os jovens tendo uma vida demasiado cor de rosa só quer ouvir musica que lhes 
passe a ideia de facilidades e que lhes dê vontade de "cortir a vida na boa".Pensam que ouvir 
dzrt's ff's four tastes é que é ouvir boa musica(prova disso é ver as musicas que ocupam os 
1ºs lugares nos tops) e que o unico estilo de musica que realmente se preocupa com alguma 
coisa e que quer passar alguma mensagem é o rap. 
Chegam ao absurdo de dizer que metal e rock é só barulho, não tem musicalidade são 
apenas um bando de malucos que se juntam para fazer barulho que não falam de nenhum 
tema interessante e não se preocupam com o mundo, que só falam de drogas bebida.No meu 
pensar acho que não podiam estar mais errados porque existem tantas musicas agradaveis 
neste universo musical que tanta qualidade tem.Para dar exemplos estaria aaqui demasiado 
tempo mas sublinho bandas como Iron Maiden,Scorpions,Metallica que tanta qualidade têm. 
 
Acho que já expus a minha opinião se de algum modo acham que estou assim tão errado 
digam e façam me compreender que assim não o é. 
 

Dgare, Domingo, 7 de Outubro às 11:05  

 

http://blitz.aeiou.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=bz.stories/14473 

 

Atividades: 

a) Pode-se inferir qual é o público alvo do artigo sobre o rock? Comprove. 

b) Para você, qual foi a intenção do autor ao produzir o texto? Justifique. 

c) Em cada parágrafo há conclusão ou esta aparece no final do texto? 

d) Há incorreções com relação ao uso da linguagem formal? Aponte duas. 

e) O autor consegue expressar, com clareza, sua opinião? Comprove. 

f) Você acrescentaria outras informações e opiniões ao texto. Quais? Por quê? 
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CONHEÇA MAIS SOBRE A LÍNGUA: VARIEDADE LINGÜÍSTICA 

 

Em situações de oralidade , quando conversamos com nossos familiares, 

amigos, professores, etc, procuramos adequar nossa linguagem à situação que 

estamos vivenciando e ao nosso interlocutor. Assim, realizamos a adequação da 

linguagem em função do seu contexto. 

 

E na escrita? 

 

Na escrita não é diferente. O emprego da variedade lingüística também deve 

considerar o contexto. Quando o texto é ficcional, o contexto abrange as 

personagens e suas respectivas características, o espaço em que ocorrem os fatos, 

o tempo da narrativa, os acontecimentos da trama. Se o texto pertence a outro 

gênero, tal como o jornalístico, publicitário, informativo, opinativo ou  outro, o 

contexto diz respeito a todos os fatos relacionados ao assunto que está sendo 

tratado. 

O artigo do assinante da revista Blitz é dirigido, como você já percebeu, a um 

público específico. Fica claro para o jovem leitor da revista o assunto geral do texto, 

pois música é um assunto do seu cotidiano e, como você viu anteriormente, a 

variedade lingüística deve considerar o contexto. Contudo, houve infrações na 

variedade padrão da língua: “Não vim escrever”, “disturbios”, “os jovens... só quer 

ouvir música”.  

Atividade: 

1. Responda: Num contexto de produção escrita, de um artigo para publicação, é 

permitdo usar a variedade informal da língua? O assunto é polêmico. Discuta com a 

turma e transcreva o resultado da discussão. Elaborem uma carta de leitor para a 

revista Blitz acerca do resultado do que vocês discutiram e a enviem em nome da 

turma. 

 

2. Enumere com seu professor e a turma, palavras ou expressões, trechos, nos 

quais  o assinante da revista altera a norma padrão escrita. 
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SAIBA MAIS:  

O artigo de opinião  é um gênero do discurso em que predomina o interesse 

em convencer o outro sobre determinada idéia, influenciá-lo, modificar seus valores 

através de um processo argumentativo, que tenha como base dois elementos 

principais: o do raciocínio e o da evidência das provas. Estas, normalmente em 

ordem gradativa, isto é, das provas mais frágeis para as mais consistentes, 

irrefutáveis. O artigo de opinião expõe o ponto de vista de um jornalista, ou de um 

colaborador de jornal ou revista, que são veículos de comunicação  considerados  

suportes  para os artigos. 

A carta do leitor também é um gênero do discurso em que, entre outros 

propósitos comunicativos,  o leitor pode expressar sua opinião a respeito de alguma 

publicação em revistas ou jornais. Devido ao restrito espaço da seção que, 

geralmente a ela é destinado, precisa ser redigida em texto curto,conciso. E, ainda 

pode ser resumida ou parafraseada por profissionais do veículo responsável pela 

publicação. 

 

 

 

ELABORAR OPINIÕES É UM PROCESSO CONTÍNUO 

 

Você tem, a seguir, três textos de opinião.  

Leia, com atenção, e compare-os para resolver as atividades solicitadas. 

 

 
http://www.vermelho.org.br/diario/2005/0817/caras-pintadas.jpg 
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TEXTO I 
 
Cadê os caras pintadas dos anos 90  
 
Os estudantes de hoje não são mais como os de antigamente que até derrubaram um 
presidente. Os de hoje estão preocupados com seus mp3 e internet, com suas roupas e 
seus carros, não lutam contra essa pouca vergonha que está instalada no Congresso, no 
Governo e em todos os cantos da sociedade. Nem mesmo quando uma criança morre por 
uma bala perdida esses jovens são capazes de ir às ruas e pedir por justiça, por segurança. 
Será que tudo isso não é motivação suficiente para os jovens pintarem os rostos e irem às 
ruas pedirem justiça. Os jovens da década de 90 derrubaram um presidente. Será que 
foram motivados por uma emissora de olho em seus próprios interesses, ou será que eles 
eram menos conformados? 
 
http://toleranciazero-emiranda.blogspot.com/2007/06/cad-os-caras-pintadas acesso em: 19/10/2007 

 

 

 

 

TEXTO II 

 

 

A volta dos caras-pintadas 

 
Os caras-pintadas estão de volta. Já começaram as manifestações por todo o Brasil. Como 
legítimo representante da geração cara-pintada I, sou obrigado a deixar meu ponto de vista 
sobre o tema. 

 
Sim, eu saí na passeata dos caras-pintadas em Leme, na época do Collor. Eu devia estar na 
sexta ou sétima série, e é claro que todos saíram às ruas naquele dia apenas para matar aula. 
Não sejamos hipócritas. 98% dos manifestantes caras-pintadas possuem os mesmos motivos. 

 
Eu me lembro que o único sujeito politizado de nossa importante marcha era o líder 
organizador da coisa, um cara meio louco que era fã do Menguele. Vai vendo. Eu tinha medo 
dele. Tirando ele e uma meia dúzia de usuários de camiseta do Che Guevara, o resto estava ali 
apenas para matar aula e fazer bagunça. Ah, sim, e derrubar o presidente. Maior legal poder 
falar que nós derrubamos o presidente. Chupa Collor. 

 
Assim sendo, não pense você que os caras-pintadas de hoje são diferentes. Nas passeatas que 
vi ontem na TV, um bando de teens deixou seus orkuts e seus fotologs de lado por meia hora 
pra sair pela rua carregando faixas que exigem o impeachment do Lula, vergonha na cara do 
congresso e meia-entrada no cinema. É sério. Logo vão começar a vender pulserinhas (o novo 
hype) pró-impeachment. 

 

http://registrodissonante.blogspot.com/2005/08/volta-dos-cara-pintadas acesso em: 19/10/2007 
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TEXTO III 

GERAÇÃO COCA-COLA  

Legião Urbana 

Composição Renato Russo / Fé Lemos 

 

Quando nascemos fomos programados 

Pra receber de vocês 

Nos empurraram com os enlatados 

Dos U.S.A., de nove as seis 

[...] 

Somos os filhos da revolução 

Somos burgueses sem religião 

Somos o futuro da nação 

Geração Coca-Cola                                              

[...] 

E aí então vocês vão ver 

Suas crianças derrubando reis 

Fazer comédia no cinema com as suas 

leis 

Somos os filhos da revolução 

Somos burgueses sem religião 

Somos o futuro da nação 

[...] 

 http://letras.terra.com.br/legiao-urbana/45051/ 
 
 
Atividades 

1. Qual o assunto geral dos três textos? 

2. Na questão anterior você percebeu que os três textos tratam do mesmo assunto. 

Contudo, cada autor enfatizou um aspecto. Volte aos textos e identifique-os. 

3. Com base na leitura dos três textos, argumente de que forma as informações 

respondem à pergunta do título do Texto I. 

4. Pesquise, em revistas e jornais, artigos de opinião. Leia-os e observe as 

diferentes formas de apresentação dos mesmos, ou seja, em relação ao uso da 

linguagem, confrontação de idéias, argumentação, verbos no presente do indicativo 

ou subjuntivo. Exponha para a turma suas constatações. 

 
 

Sugestão de leitura: 
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Autor:  Edgar Vasques, Editora FTd 

Sinopse  
Rômulo e Júlia é uma história que se passa entre os meses de agosto a dezembro de 1992, 
quando estudantes com as caras pintadas saíam às ruas carregando bandeiras, gritando 
palavras de ordem e slogans. Renascia o movimento estudantil. Na euforia da passeata, 
dois jovens se cruzam: Rômulo e Júlia. Ele, filho de um ex-exilado político da década de 60. 
Ela, filha de um ex-torturador da época da repressão. Aos poucos a história de Júlia acaba 
sendo desvendada e descobre-se que ela é, na verdade, filha de Maria Regina, uma 
estudante torturada e desaparecida na década de 60. 
 
http://www.ftd.com.br/v4/cliquelivro.cfm?item_cod=13402501 acesso em 18/10/2007 
 

Pesquise: 

Os textos I e II apresentam opiniões sobre o jovem da década de 90 e atual. 

Quem não viveu, naquela época, sabe do que os dois autores estão falando porque 

ouviu alguém contar, leu numa revista ou jornal, assistiu em algum programa de TV, 

ou estudou na escola. 

Enfim...  sua tarefa é descobrir o que foi o movimento caras-pintadas. Para 

tanto, siga as sugestões: 

• Pesquise na biblioteca, Internet, livros e revistas; 

• Traga a pesquisa para a sala de aula e reúna-se com os colegas para 

apresentarem o que pesquisaram; 

• Confrontem as pesquisas; 

• Para concluir, apresentem o resultado do trabalho numa mesa redonda. 

 

Produzindo um artigo  

Escreva um artigo e dê sua opinião a respeito da geração Coca-Cola da 

canção. 

 

O JOVEM NA SÉTIMA ARTE 

 

O cinema possui variadas aplicações sociais como transmissor de cultura, 

formador de opinião, gerador de conhecimento. Através de um filme vemos 

diferentes visões do espectador, diretor, produtor, indústria e crítico. Como o jovem é 

retratado no cinema? Como o cinema se utiliza da juventude para atingir seus 

objetivos? Como esses conceitos são apresentados? Até onde chega o olhar criativo 

e a veracidade? 
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Atividade 

Pesquise o que é a sétima arte e discuta com os colegas o porquê da 

utilização do termo. 

 

Leia a opinião abaixo dada pelo leitor, retirada de uma página da Internet do 

site www.ivox.com.br/opinião 

 

OPINIÃO 
 
Ahhhh! ... A América! (22/01/01)  
 
De: isvichi  
 
Nota:  
 

  Opinião muito recomendada 

 

 

Pela primeira vez, assistí a um filme tão verdadeiro, em se tratando de América (leia-se 
EUA). Sem heróis, loiras peitudas, carrões... 'Kids' é um filme que conta a história real de 
crianças e adolescentes de uma classe que pode ser considerada média baixa nos Estados 
Unidos. Eu assistí ao filme e fiquei simplesmente chocada com o que ví. Conta de um jeito 
limpo, a relação dos personagens com o sexo (inclusive explícito), drogas pesadas, álcool, 
marginalidade, Aids e todo tipo de violência (sexual, moral, psicológica...), a que estão 
sujeitos os jovens da sociedade atual. Só de pensar que, cenas como as do filme são muito 
comuns, e até mesmo piores do que aparecem... é de desesperar... Um filme com cenas 
fortes, angustiantes, que com certeza, vai te levar para um breve momento de reflexão.  

 

Agora, leia outra opinião, desta vez elaborada pelo editor de outro site sobre 

cinema. 

 

Kids 
 

Não se pode ficar indiferente a Kids. Capaz de nos 
chocar ou comover, Kids é um filme cruel, brutal, por 
vezes irónico, mas, sobretudo, perversamente realista, 
pois aponta para uma realidade que muitos prefeririam 
ver esquecida, ou pelo menos escondida, ou remetida 
para a opinião dos "especialistas". Aqui, a adolescência 
não é nem romântica, nem inocente. É uma mercadoria 
que se vende, numa sociedade hipersexualizada.  
 
Telly e Casper são dois adolescentes ávidos de 
experiências sexuais. Procuram sobretudo presas fáceis, 
sob a forma de raparigas virgens e cheias de ideais 
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românticos, fáceis de seduzir e levar para a cama. Mas o seu comportamento sexual 
predatório, só os leva a um vazio cada vez maior, quando descobrem, que a SIDA não é 
apenas uma doença que acontece aos "outros"...  
Kids é cinema "in your face". Chocante e brutal, recusando as ideologias redutoras. Afinal o 
que acontece a uma geração sem modelos?  
Título original: Kids  
De Larry Clark  
Com Leo Fitzpatrick, Justin Pierce, Adriane Brown e Choe Sevigny  
M/ 16 anos  
Duração: 90 m  
Origem: Estados Unidos, 1995. 
 
http://opiniao.sapo.pt/sB5/ acesso em: 19/10/2007 

 

Atividades  

- Qual o assunto dos dois textos? 

- Na seleção argumentativa, os autores partem do geral para o particular ou 

perseguem o caminho inverso? 

- Qual foi a intenção dos autores ao produzirem os textos? Justifique. 

- Após a leitura e discussão dos textos, que outras informações você acrescentaria? 

Ah, mas para isso assista ao filme, escreva sua opinião e depois envie para o 

endereço eletrônico.  

 

 

 

Exposição de Charges 

Para finalizar suas leituras, análises e reflexões, elaborem, em grupos, charges (que 

são textos de opinião) sobre a sétima arte. 

Exponham para todo o Colégio através de painéis. 
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