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Professor Rogger 

 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão abaixo. 
 

TECNOLOGIA E RELAÇÕES HUMANAS 
 

Item 1 

 
 
Item 2 

OS EFEITOS DA RELAÇÃO ENTRE HOMEM E AS TECNOLOGIAS DO SÉCULO XXI 
 

A tecnologia sempre esteve presente na vida dos seres humanos. Assim, desde a criação de uma simples 
colher até o surgimento da Primeira Revolução Industrial podem ser considerados fenômenos tecnológicos. 
Porém, no século XXI, a dependência desses meios está afetando as pessoas de forma explícita, gerando 
alguns conflitos sociais e individuais. 

Nesse contexto, é relevante informar que a tecnologia é de extrema importância para a evolução da 
sociedade, entretanto, o modo excessivo de seu uso torna o humano dependente. Um exemplo disso, é 
mostrado no filme Ela, no qual o protagonista, que tem dificuldade em socializar, é amparado por uma forma 
de inteligência artificial, que o promove certa companhia. Devido a isso, ele se isola mais do meu externo. Além 
da dependência, o individualismo, no século atual, é outro grande problema que afeta a comunidade. Pois, 
como as ferramentas que o avanço proporciona, existe a criação de uma “bolha individual “, ocasionando o 
isolamento. 
[...] 

https://psalm.escreveronline.com.br/redacao/os-efeitos-da-relacao-entre-homem-e-as-tecnologias-do-seculo-xxi/ 
 
Item 3 

Na palestra “A promoção do bem na construção da paz”, em 2004, o professor Cesar Soares dos Reis 
destacou o grande avanço científico experimentado pelo mundo já naquela época, com computadores potentes 
e tecnologia de ponta. 

Ele ressaltou, porém, que apesar do avassalador desenvolvimento material, o homem ainda encontra 
muitas dificuldades para solucionar seus dramas interiores. 

Um deles, consciente ou não, é o prejuízo que o progresso tecnológico, se mal utilizado, pode provocar nas 
relações interpessoais. 

Nesse sentido, podem ser afetados diversos aspectos do desenvolvimento humano, como afetividade, 
sensibilidade e convivência com amigos, colegas ou mesmo desconhecidos. 
[...] 

Um vídeo disponível na internet é um retrato do que acontece nos últimos anos em muitas famílias de todo 
o mundo. O filme, de pouco mais de 3 minutos, mostra o quanto estamos distantes das pessoas, várias que 
convivem debaixo do nosso mesmo teto. 

Nele, uma professora, aos prantos, lê para o marido a redação de um aluno. Entre outras coisas, o garoto 
descreve como os pais se preocupam muito com seus celulares e se esquecem dele. Vale a pena conferir 
[...] 

Ações como trocar experiências, conversar com quem precisa de atenção e ajudar, se possível, não podem 
sucumbir diante do avanço tecnológico. 

Pior ainda é saber que o relacionamento entre entes queridos pode ser afetado. Principalmente o de 
familiares próximos, como pais e filhos, marido e mulher, etc, [...] 
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Nesse caso, a culpa não é da tecnologia em si, mas da importância exagerada atribuída aos celulares. A 
evolução traz vantagens ao ser humano, pois facilita o acesso a informação, gera conforto, segurança, 
entretenimento e outros benefícios, por exemplo no campo da saúde. 

Por outro lado, a maneira como os pais vão mediar o contato com esses recursos e com essa nova 
realidade é um cuidado que não existia até pouco tempo, mas que se tornou fundamental no desenvolvimento 
saudável das crianças de hoje e adultos de amanhã. 

https://www.portalser.org/artigos/a-tecnologia-e-o-impacto-nas-relacoes-interpessoais/ 
 
 
 
 


