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REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO, em norma-padrão da língua portuguesa, sobre o seguinte
tema “As relações familiares e as novas tecnologias em questão no Brasil”. Ao desenvolver o tema proposto, procure
utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione, de
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista, sem ferir os direitos humanos.
TEXTO I

Tecnologia e Família, duelo de gigantes na sociedade contemporânea. Na sociedade dita como moderna, os
relacionamentos estão sendo através de um click, raras são as conversas olho no olho, abraços, carinhos. Palavras são
frases, palavras são abreviações, pontuação quase não existe, decadência na educação. As pessoas acham que esse
click ajuda naquilo que hoje juram não ter: tempo, praticidade, agilidade e conformismo fazem parte dessa corrida. As
crianças estão crescendo num mundo acelerado, onde tempo é ouro, e vivendo somente o agora.
O diálogo entre pais e filhos está ficando para trás. A cena mais comum em um lar é: na sala a TV ligada, os pais
no sofá cada um mexendo em seu celular e os filhos cada um em seu quarto também mexendo em seus aparelhos
eletrônicos. E por muitas vezes esse diálogo que deveria ser presencial está sendo digital dentro do mesmo espaço.
A desorganização familiar pode ser atingida em diversos campos, sejam eles emocionais, sociais, financeiros,
educacionais (escolar), bem como nas atividades rotineiras, impedindo o funcionamento saudável da família no dia a dia
com risco de danos no futuro.(...)
Expressar emoções, fazer amizades, exercícios físicos, brincadeiras tradicionais como jogar bola, pega-pega,
rouba bandeira, estão sendo substituídas por atividades no mundo digital.
Notadamente a principal área atingida no relacionamento pais e filhos na era digital tem sido o diálogo. Hoje a
maioria dos pais passa a maior parte do dia fora de casa; o trabalho os consome , chegam em casa estressados depois
de um dia cheio de cobranças profissionais, e quando tem tempo durante o dia comunicam-se com seus filhos através
de ligação pelo celular, ou o mais usado Whatsapp.(...)

https://amenteemaravilhosa.com.br/impacto-da-tecnologia-nas-familias/
TEXTO II

De acordo com nova pesquisa da Kaspersky Lab e da iconKids & Youth, a maneira como conduzimos nossas
vidas digitais em casa tem grande impacto sobre nossas relações familiares. Um quinto dos pais e crianças afirma que a
Internet e os dispositivos on-line podem causar tensões familiares. O estudo, feito com mais de 3.700 famílias de sete
países, apresenta visão de como o mundo digital também pode causar conflitos nas dinâmicas familiares. Exemplo disso
é que, no passado, os pais eram o primeiro recurso das crianças quando buscavam respostas para suas dúvidas ou
conselhos. Hoje a realidade é outra, e cerca de um quarto (23%) dos pais entrevistados afirmou que seus filhos preferem
ficar on-line a conversar com eles. A pesquisa também revela que quase metade (42%) dos pais não tem amizade com
seus filhos em redes sociais, e um quinto (18%) diz que o motivo é que seus filhos ficariam constrangidos. Para 21% dos
pais e 22% dos filhos, a Internet pode causar tensão familiar. O mais preocupante é que um em cada três pais (31%)
acredita que a Internet os isola de seus filhos.
http://www.administradores.com.br/noticias/tecnologia/internet-e-fonte-de-conflitos-e-separacoes-na-familia-apontaestudo/112093/

TEXTO III

