Tema de Redação
I.
A modernização e a tecnologia entrelaçam os homens uns com os outros. As
informações despencam sobre nós, instantânea e continuadamente. Tão pronto se adquire um
novo conhecimento, este é rapidamente substituído por informação ainda mais recente. Este
mundo, eletricamente configurado, forçou-nos a abandonar o hábito de dados classificados
para usar o sistema de identificação de padrões.
SCHWEITZER afirma que as afinidades com o nosso próximo desapareceram. Estamos
a caminho franco da desumanização e, assim, a ideia de que a pessoa como pessoa nos deva
interessar periclita; periclitam também com ela a cultura e a moral. Daí, para a desumanização
completa da vida pouco vai: é questão apenas de tempo.
Segundo FIORE, o mundo se tornou complexo demais, veloz demais, tenso demais. É
difícil não se perder. Sabemos que talvez não possamos encontrar o que buscamos, nem
restabelecer o lugar das coisas e a sequência dos acontecimentos.
E o homem? Dotado de capacidade, possuidor de inteligência, de coração, de emoção;
de sentimento ... está sendo lembrado? Que valor se dá a isso? Onde fica o sentir? E a
subjetividade? Percebe-se que está se ignorando a melhor e maior "máquina" já criada: o SER
HUMANO. Por mais que as técnicas de lavagem cerebral e lobotomização tenham se
desenvolvido, sempre sobra um resto de ímpeto humano pronto a aflorar. E isso é mais do que
qualquer computador já conseguiu até hoje.
(FALCHETII, Shani; Di LASCIO, Raphael Henrique Castanho. Como a modernização e a tecnologia
influenciam nas relações humanas. Disponível em:<http://.psicologia.pt/artigos/ver_artigo__licenciatura.php?
código=TL0002&area=d8>. Acesso em: 13 out, 2015.)

II.

Se você mudar a
si mesmo, você já
começou a
mudar o
mundo.

(OSHO. Frase. Disponível em: https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=
hp&biw=1280&bih=626&q=o+homem+pode+mudar+o+rumo+das+coisas&oq=ohomem+pode+mudar+o+rumo+d
as+coisas&gs_l=img.12...3447.24532.0.26727.36.12.024.2.0.325.1102.6j4jOj1.11.0…0...1ac.1.64.img.24.12.792.ySAsl
1RAcoc>. Acesso em: 13 out, 2015.)

Após a leitura dos textos em destaque e de suas reflexões sobre o ser humano na
contemporaneidade, produza um texto dissertativo-argumentativo sobre como a
modernização e a tecnologia influenciam nas relações humanas e como o
homem, a obra mais perfeita de todos os tempos, precisa buscar conhecer-se
melhor a fim de promover mudanças em seu comportamento que sejam
benéficas a si e aos outros.
OBS: Foi feita uma adaptação do tema da Unime, 2016.1)

