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1º EM – SOCIOLOGIA:  
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3: Consequências do progresso para a sociedade: na 

tecnologia, no trabalho e no meio ambiente 

Situação 1 – (Consequências do progresso para a sociedade: na tecnologia) 

[...] Há um aplicativo que podemos instalar em nosso dispositivo móvel e usá-lo para 

resolver problemas matemáticos. Sua operação é muito simples: você tira uma foto de um 

problema de matemática e o aplicativo resolve isso. [...] A ferramenta oferece o resultado 

final marcado em vermelho, mas se você quiser consultar a fórmula e as etapas a seguir para 

alcançar esse resultado, você pode fazê-lo com um clique. A questão que surge é: esta 

aplicação é realmente necessária e útil, ou é um avanço que, a longo prazo, será prejudicial 

para o desenvolvimento da aprendizagem? O último grande avanço que foi feito em termos 

de cálculo foi a própria calculadora. No entanto, as calculadoras não escolhem para você a 

fórmula que você deve usar para resolver o problema, é você quem deve desenvolvê-lo e 

usar sua ajuda para resolver os diferentes passos do problema. 

[O aplicativo,] por outro lado, dá a você todo o trabalho feito e, embora o processo 

possa ser consultado, quantos usuários acabarão olhando para ele, em vez da solução final? 

Arthur Paredes 

 

Situação 2 – (Consequências do progresso para a sociedade: no trabalho) 

Um dos maiores fabricantes de computadores criou um robô, baseado em inteligência 

artificial, capaz de elaborar petições para quem quiser recorrer de uma multa, por exemplo. 

O interessado não precisa dar um único telefonema, nem para o despachante, nem para o 

defensor. Exemplos como esses se reproduzem em todos os setores da economia mundial. 

Eles ilustram um processo novo e muito importante: as empresas se automatizam cada vez 

mais, com softwares poderosos e inteligência artificial, de tal modo que se expandem 

empregando número muito menor de trabalhadores. É o que os americanos chamam de 

jobless growth, crescimento sem empregos. Há muitos anos se previa que isso poderia 

acontecer — e agora a previsão virou realidade. [...] O mesmo robô que faz as vezes de 

advogado consegue ler mil tomografias por hora; os médicos que avaliaram seus diagnósticos 

e resultados concluíram que estavam certos em 99% das ocasiões. Ou seja, uma das 
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profissões mais valorizadas e intelectualizadas hoje em dia está sob ameaça. Em suma, a 

classe média está saindo do paraíso. 

Paulo Feldmann 

 

Situação 3 – (Consequências do progresso para a sociedade: no meio ambiente) 

Economias vibrantes significam mais “progresso”, empregos, melhores salários e as 

amenidades que o dinheiro pode comprar. Apesar de centenas de milhões de pessoas ao 

redor do mundo continuarem abaixo da linha de pobreza, outras centenas de milhões 

progrediram, sob muitos pontos de vista, no último século. Este progresso tem um custo 

ambiental, porque à medida que o consumo aumenta é preciso ampliar a área dedicada à 

agricultura, construir novas indústrias, estradas e outros meios de comunicação. É impossível 

ter isso tudo sem interferir no meio ambiente em que vivemos. 

O melhor exemplo disso é a própria construção de cidades, que caracteriza a evolução 

da humanidade há mais de 10 mil anos. Cidades não planejadas – que são a grande maioria 

– acabam por destruir toda a vegetação existente anteriormente, dando lugar a casas e ruas 

e poluindo os cursos d’água, que são usados como esgoto. Medidas corretivas podem atenuar 

estes problemas, mas é evidente que a própria existência de grandes cidades tem um grande 

impacto ambiental, que às vezes se agrava de tal forma que põe em risco a própria saúde e o 

conforto dos que nelas vivem. 

José Goldemberg 

 

ATIVIDADE:  

 

1. O que cada situação tem de específico? 

2. O que as três situações têm em comum? 

3. Como a ideia de progresso se apresenta em cada uma das situações? 

4. Do que foi compreendido produzir um mapa mental. 


