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Texto 1 

     A sociedade neoliberal e informacional provocou transformações nas relações humanas da mesma 

forma que a sociedade industrial, acelerando o processo de desigualdades sociais e o empobrecimento. A 

tecnologia se transforma hoje num instrumento que viabiliza a exclusão social, na medida em que o acesso às 

novas técnicas é ditado pelas condições materiais dos indivíduos agravadas por sua vez pelo monopólio dos meios 

de comunicação exercido pelas grandes empresas internacionais. 

(Maria de los Dolores Jimenez Peñaet al. Educação, tecnologia e humanização. www.mackenzie.br.) 

Texto 2 

     O desenvolvimento científico-tecnológico tem levado muitas organizações a buscar de forma 

desenfreada o lucro econômicofinanceiro à custa da necessária valorização real do homem, notadamente dos 

indivíduos que nelas trabalham. Paradoxalmente, até mesmo organizações cujo lucro visado não é econômico-

financeiro resvalam nisso. 

     A cultura predominante nessas instituições caracteriza-se por considerar as pessoas meros recursos 

que devem contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais. Relegam a abordagem sistêmica, que estuda o 

homem como uma totalidade e não apenas como profissional cuja vida deveria se restringir ao ambiente de 

trabalho. O relacionamento interpessoal saudável, por exemplo, às vezes não encontra guarida no âmbito 

organizacional, gerando os mais diversos conflitos e, portanto, “desumanizando” as organizações. A 

desconsideração dos valores humanos e da ética também são exemplos de realidades “desumanizadoras”. 

(Wellington Soares da Costa. Humanização, relacionamento interpessoal e ética. www.ead.fea.usp.br. Adaptado.) 

Texto 3 

     Humanizar o desenvolvimento do mundo significa a introdução de valores da dignidade humana e da 

sustentabilidade ecológica para dentro do processo de desenvolvimento. Nesta visão, o processo de 

desenvolvimento não é puramente um processo econômico. É também um processo social, ecológico e ético – um 

processo multidimensional e sistêmico. Os atores primários do desenvolvimento são instituições da sociedade civil, 

baseadas em parentescos, na vizinhança ou em interesses comuns. 

     Porque as pessoas são diferentes e os lugares onde vivem são diferentes, nós podemos esperar que o 

desenvolvimento produza diversidade cultural de todos os tipos. Para Fritjof Capra (2005), o processo por onde 

isso ocorrerá será muito diferente do atual sistema de comércio global. Será baseado na mobilização de recursos 

locais para satisfazer necessidades locais e será alimentado pela dignidade humana e pela sustentabilidade 

ecológica. 

(Samuel PotmaGarcias Gonçalves et al. Humanização do desenvolvimento econômico mundial: 

 

 A partir dos textos motivadores, elabora um texto dissertativo-argumentativo que apresente a discussão 

em torno do tema “A tecnologia e o fácil acesso à informação no século XXI podem tornar as relações 

interpessoais mais humanas?”. 
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