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Debate: A tecnologia em nossas vidas
O uso da tecnologia no mundo atual

Smartphones, Computadores, Tablet', TV's em alta definição. No contexto
globalizado em que vivemos as pessoas estão cada vez mais interligadas aos
aparelhos tecnológicos. Estas são constantemente "bombardeadas" por
enxurradas de informações, além de terem à mão um leque de opções para o
seu entretenimento. Entretanto devemos analisar até que ponto o uso dessas
ferramentas tecnológicas pode prejudicar a vida dos seus usuários.
O convívio interpessoal somado às experiências adquiridas nas diversas
situações do cotidiano são fatores primordiais para o desenvolvimento do ser
humano. Sendo extremamente importante para o seu crescimento pessoal e
profissional.
Pessoas que gastam grande parte do seu tempo utilizando essas
tecnologias acabam se isolando do mundo real, vivendo num mundo virtual e
fantasioso. Dessa forma, direcionam todas as suas atenções para um universo
irreal, enquanto sua vida vai passando sem ser de fato vivida. Isso prejudica seus
relacionamentos e afetam as pessoas que estão no seu convívio social (família e
amigos) e também afeta negativamente seu desenvolvimento profissional.
Existem crianças que, muitas vezes deixam de estudar e até mesmo brincar
com outras para estarem conectadas constantemente às tecnologias, e levam
para a juventude hábitos terríveis que as isolam do mundo real. Pessoas que se
prejudicam no ambiente de trabalho, são demitidas ou têm produção baixa, por
não terem o bom senso no uso das tecnologias.
Portanto, fica claro que, deve haver maior responsabilidade no uso dos
aparelhos tecnológicos, de modo que o seu uso não prejudique as atividades
essenciais do cotidiano. Os pais, por exemplo, devem estabelecer limites aos
seus filhos quanto ao uso, enquanto as escolas devem educar seus alunos a
reconhecerem as oportunidades e riscos que estes oferecem, bem como
aprender a utilizá-los a seu favor. Desse modo, buscaremos evitar que as
pessoas caiam nas armadilhas reais do mundo virtual.
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O texto apresentado será usado como tema a dar início ao debate.
Para melhor desempenho no debate, fique atento às dicas abaixo.
Um discurso deve se fundamentar em:






Pertinência: O que vai dizer está relacionado com o tema, complementa
algo que já foi dito, acrescenta uma informação nova sem desviar do
assunto, esclarece dúvidas ou oferece sugestões, etc.?
Relevância: O que vai dizer tem importância? É algo que realmente leva
as pessoas a pensarem sobre o assunto de forma crítica?
Eloquência: Tome cuidado com o vocabulário e as expressões que vai
usar para construir sua argumentação. É interessante que utilize uma
linguagem mais formal. Procure não usar gírias, e de forma alguma utilize
palavrões.
Percepção: Fique atento às falas dos colegas e saiba o momento e a
forma adequada de se expressar.

Tema: O uso da tecnologia
Fato: Na atualidade, a tecnologia está presente em todos os aspectos de nossas
vidas.
Argumento favorável: A tecnologia ajuda a tornar a vida mais interessante,
divertida, ágil e fácil.
Argumento contrário: O ser humano tornou-se dependente da tecnologia para
muitas coisas.

Antes e durante o debate:

01. Relacione fatos e argumentos sobre o assunto para auxiliá-lo no debate.
02. Fique atento e anote os fatos e argumentos apresentados no debate.
03. Verifique suas anotações constantemente para ajudar a construir seu
discurso.
Após o debate:

04. Agora é sua vez! Redija uma dissertação expondo suas conclusões após
o debate. Utilize suas anotações para incrementar seu texto e deixa-lo
interessante. Contudo, não se esqueça de deixar clara qual é a sua posição
sobre o assunto, e finalize com uma conclusão bem elaborada. (20 linhas)

