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EIXO TEMÁTICO I: Sociabilidade na Era da Comunicação Virtual
TEXTO 1:
No processo histórico contemporâneo, a comunicação é o agente construtor da realidade, nossa
percepção do mundo é uma construção cultural, sendo a comunicação quem produz e interfere nas
percepções. A partir da inserção das tecnologias informacionais no cotidiano, os indivíduos interagem
entre si, independentemente das distâncias geográficas. Com o surgimento da internet, que é o mais
completo meio de comunicação já concebido pela tecnologia humana, temos assistido uma
reconfiguração das culturas e o nascimento de uma nova estrutura da sociabilidade contemporânea.
Organizando a informação que conhecemos sobre este tema, e tentando tirar conclusões destes
conhecimentos para propor algumas hipóteses a cerca dos esquemas de sociabilidade que estão a
surgir nas nossas sociedades, irei dialogar com os estudos realizados por Manuel Castells e Pierre
Lévy, no sentindo de sintetizar e interpretar os dados disponíveis acerca da relação entre Internet e a
sociedade.
O surgimento da internet como novo meio de comunicação gerou um conflito a cerca do aparecimento
de novos padrões de interação social. A partir dessa origem, o filósofo Pierre Lévy diz que a revolução
contemporânea é apenas uma das dimensões de uma transformação antropológica ampla. Lévy afirma
que ainda estamos na “infância da cibercultura”, e que, para ele, as principais transformações sociais
provocadas pela tecnologia ainda estão por vir. Lévy coloca que a cibercultura é um movimento que
oferece novas formas de comunicação. Como tal, reflete a “universalidade sem totalidade”, algo novo se
comparado aos tempos da oralidade primária e da escrita. É universal porque promove a interconexão
generalizada, mas comporta a diversidade de sentidos, dissolvendo a totalidade. Em outras palavras: a
interconexão mundial de computadores forma a grande rede, mas cada nó dela é fonte de diversidade
de assuntos.
Fonte: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/diretorioacademico/_ed781_sociabilidade_tecnologia_da_internet_e_comunicacao/

TEXTO 2:

Fonte: http://educacao.globo.com/provas/enem-2013/questoes/25.html

TEXTO 3:

Comunicação virtual, o novo ópio do povo
Qual é a diferença entre uma happy hour virtual e a outra, em carne e osso?

'As relações face a face são essenciais. É preciso que voltem'
Fonte: https://domtotal.com/super-dom/1017/2020/07/comunicacao-virtual-o-novo-opio-do-povo/

EIXO TEMÁTICO II: Família contemporânea e a sociedade moderna
TEXTO 1:
A família é a primeira instituição da qual os seres humanos têm contato. Logo ao nascer, interagimos
diretamente com nossos familiares. Mães, pais, tios, avós, irmãos, todos eles, fazem parte dessa
construção social que é a família. Ao longo do tempo, esse grupo promove as condições e o
direcionamento para que os novos integrantes se desenvolvam dentro do espaço familiar e também na
sociedade.
Mas, para além daqueles que fazem parte do grupo familiar por traços de consanguinidade, há os que
se tornam parte da família por outros tipos de interações. No contexto da sociedade moderna, a família
também pode ser entendida como aquela em que as pessoas compartilham afeto, laços de aliança,
respeito, afinidade, cuidado, religião, etnia, raça.
A formação da família contemporânea também tem como característica marcante as suas estruturas.
Está sendo cada vez mais comum encontrar famílias monoparentais, que são aquelas constituídas
apenas por mãe e os filhos ou o pai e os filhos. Geralmente, as famílias monoparentais são chefiadas
por mulheres, quando não, as avós assumem essa função.
Outra característica predominante na família contemporânea é que as funções que antes eram definidas
por gênero, não funcionam mais dessa forma. Antigamente, nas famílias nucleares, homens e mulheres
realizam atividades diferentes. Enquanto o homem era responsável por prover o sustento da casa, a
mulher era responsável pelo lar e pelas crianças. Hoje, nesse mesmo modelo, ambos participam dos
cuidados dos filhos e também trabalharam fora.
Entre as muitas transformações que ocorrem nos arranjos familiares, algumas delas resultam de um
fator predominante, o divórcio. Mesmo com a separação dos pais, os vínculos familiares permanecem,
mas na maioria dos casos, ocorre um distanciamento entre pais e filhos, já que eles acabam passando
menos tempo com um dos pais e provavelmente ficam sob os cuidados de terceiros.
A família formada através da adoção também é um exemplo de família contemporânea. Nesses casos,
as crianças que são deixadas por seus pais biológicos encontram uma nova família, que pode ser
resultante da união entre um homem e uma mulher, por uma união homoafetiva ou mãe e pai solo.
Embora os novos modelos familiares tenham maior aceitação atualmente,
ainda existe muito preconceito na sociedade, a ideia da família nuclear tradicional ainda é
predominante.
Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/sociologia/familia-contemporanea

TEXTO 2:

Os vários "tipos" de família

Fonte: https://leonardopetro.jusbrasil.com.br/artigos/459692174/os-varios-tipos-de-familia

TEXTO 3:
Assim como todos os lugares do mundo, a família brasileira também passou por grandes mudanças. Os
arranjos familiares que se limitavam à união do homem e da mulher já mudaram muito. Isso se deve a
fatores como: a escolarização da mulher e sua inserção no mercado de trabalho, que influenciou
diretamente na queda do número de filhos.
No Brasil, a maioria das famílias são monoparentais, formada por mãe e filhos, e também há muitos
casos em que as crianças são criadas pelas avós ou tias. Agora, as comunidades LGBT também lutam
para ter a possibilidade de constituir uma família. Entre os diversos modelos de família contemporânea,
estão:
Família Nuclear
Formada por dois adultos, um homem e uma mulher, e seus filhos, que podem ser biológicos ou não.
Os demais parentes como tios, avós, sobrinhos, primos não estão incluídos nessa composição.
Família monoparental
Formada por um adulto, que pode ser a mãe ou pai, e esse responsável cuida dos filhos.
Família reconstituída
Também chamada de família recomposta, é formada por dois adultos e os filhos, que podem não ser
filhos biológicos do casal. Ex: A mãe se divorcia e se casa com outro homem que já tem um filho.
Juntos eles formam uma família reconstituída.
Família homoafetiva
Composta por adultos do mesmo sexo que possuem filhos.
Família intercultural
Casais de culturas diferentes se unem e educam seus filhos com os costumes e idiomas dos dois
grupos culturais e étnicos.
Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/sociologia/familia-contemporanea

