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GÊNERO TEXTUAL:

CONTEÚDO:

DESCRITORES:

 D8 Estabelecer relação entre a tese e os
argumentos oferecidos para sustentá-la.



Inclusão digital traz benefícios na terceira idade
Senac conta com turmas de Informática e de Internet, ambos para a terceira idade.

Se para as novas gerações, viver sem Internet é
até inimaginável, para a maioria dos idosos o
mundo digital ainda é um grande desafio. Mas isso
não significa que tenha que ser sempre assim.
Muitas pessoas idosas já resolveram enfrentar o
que parecia um bicho de sete cabeças e
descobriram um mundo de possibilidades na tela
do computador.

Acesso à Internet possibilita o 
aprendizado de diversas habilidades. 

— Foto: Divulgação
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De acordo com especialistas, além de dar acesso a informações do mundo inteiro
para a terceira idade, o uso da informática também traz benefícios para a saúde. O
aprendizado ajudar a exercitar o cérebro, melhorando a memória e capacidade de
raciocínio e auxiliando a adiar o aparecimento de demências.

“Além disso, o acesso à Internet ajuda a manter e ampliar o círculo de amizades e
também possibilita o aprendizado de várias outras habilidades, através da educação
a distância e de tutoriais de diferentes áreas, disponibilizados gratuitamente online”,
afirma Wagner Forte, consultor de produtos educacionais de gestão e negócios do
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Ceará (Senac Ceará).
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Mesmo tendo trabalhado na área administrativa, a relação de Eliane Moura, 59
anos, com o uso do computador só melhorou depois que veio a aposentadoria.
“Agora estou aproveitando para fazer cursos que eu não tinha tempo para fazer. Eu
dependia sempre que alguém me ajudasse, pedia para as pessoas mandar e-mail ou
pagar uma conta por mim. Hoje eu faço sozinha”, explica a ex-aluna do Senac, que
viu nos cursos de Informática e Internet para a terceira idade, oportunidades de
conquistar sua independência digital.
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Mas nem sempre é tão fácil encontrar alguém disposto a ensinar os mais velhos sobre
como lidar com o computador e usar a internet de forma prática, evitando os temidos
vírus. Por isso, várias instituições oferecem cursos voltados especialmente para esse
público. “Já fiz outros cursos com jovens na mesma sala, mas eles aprendem muito
rápido, as crianças hoje já nascem sabendo usar o telefone. Eu gostei muito do Senac
porque o curso tem um ritmo adequado de ensino para as pessoas da minha idade, com
a paciência que a gente precisa”, conta a aposentada.

Como nunca é tarde para aprender algo novo, ela incentiva os amigos a ir em busca de
novos conhecimentos, inclusive a própria mãe que tem 80 anos. De acordo com Eliane,
“a informática hoje é necessária, principalmente para terceira idade, que se sente
isolada. Eu moro só, mas eu não me sinto sozinha, porque chego em casa e vou ver
minhas redes sociais, sei o que acontece no mundo. Digo para todos fazerem também”.

IN  https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/sistema-fecomercio/radar-do-comercio/noticia/2018/10/03/inclusao-digital-traz-beneficios-na-
terceira-idade.ghtml Acesso 07 Out 2019
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Novas tecnologias

Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias,
principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes
como "o futuro já chegou", "maravilhas tecnológicas" e "conexão total com o mundo"
"fetichizam" novos produtos, transformando-os em objetos do desejo, de consumo
obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o "futuro" tão
festejado. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático
perverso, ou de um aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle,
sem sombra de dúvida. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência
mútua com os veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a
cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. Não mais como
aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por espontânea
vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto
controlamos quanto somos controlados. ASMPAIO, A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: 

http://observatoriodaimprensa.com.br.
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1. Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação
linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista
defendido. Diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva
A. criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas
tecnologias.
B. enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja aprisionada às novas
tecnologias.
C. indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas
novas tecnologias.
D. tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias
e por elas é manipulado.
E. demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas
tecnologias controlem as pessoas.
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2. No processo de modernização apresentado na tirinha,
Mafalda depara-se com um contraponto entre
A. o domínio dos modos de produção e a geração de novas

ferramentas com a tecnologia de informação e comunicação.
B. o acompanhamento das mudanças na sociedade e o

surgimento de novas opções de vida e trabalho com a
cibernética.

C. a constatação do avanço da tecnologia e a proposição de
reprodução de velhas práticas com novas máquinas.

D. a apresentação de novas perspectivas de vida e trabalho
para a mulher com os avanços das tecnologias de
informação.

E. a aplicação da cibernética e o descontentamento com a
passividade do cotidiano das mulheres no trabalho de corte e
costura.
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Disponível em: http://www.wordinfo.info. Acesso em: 27 abr. 2010.

3. O argumento presente na charge consiste em uma metáfora relativa à teoria
evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. Considerando o contexto apresentado,
verifica-se que o impacto tecnológico pode ocasionar
A. o surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico.
B. a mudança do homem em razão dos novos inventos que destroem sua realidade.
C. a problemática social de grande exclusão digital a partir da interferência da máquina.
D. a invenção de equipamentos que dificultam o trabalho do homem, em sua esfera

social.
E. o retrocesso do desenvolvimento do homem em face da criação de ferramentas como

lança, máquina e computador.
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A partir das leitura dos textos feitos em sala e com
base nos conhecimentos construídos durante os
estudos, redija texto dissertativo-argumentativo
em norma padrão da língua portuguesa sobre o
tema “Desafios para a inclusão digital da terceira
idade”, apresentando proposta de intervenção,
que respeite os direitos humanos.

Selecione, organize e relacione, de forma coerente
e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu
ponto de vista.


