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Eixo Temático I – Depressão, o mal do século  
 
 

TEXTO 1 
 

A depressão é um problema de saúde pública. Ela se distingue da tristeza pela duração de seus 
sinais e pelo contexto em que ocorre. Trata-se de uma experiência cotidiana associada a várias 
sensações de sofrimento psíquico e físico e que pode impedir que a pessoa realize suas 
atividades cotidianas e atrapalhar nos relacionamentos. De acordo com a OMS (Organização 
Mundial da Saúde), pelo menos 350 milhões de pessoas sofrem desse mal no mundo. No Brasil, 
de acordo com um levantamento nacional da Universidade Federal de São Paulo, um terço da 
população brasileira apresenta sintomas de depressão. A depressão é considerada um transtorno 
mental comum e pode aparecer em três graus: leve, moderada ou grave. Os casos extremos 
levam o indivíduo a ficar incapacitado diante da vida até mesmo a desistir dela. Segundo a OMS, 
15% dos depressivos comentem suicídio... Além das dificuldades, contextos e histórias de vida de 
cada pessoa, existem fatores sociais difíceis de mapear que podem levar ao que se denomina 
depressão. O mundo contemporâneo está cada vez mais complexo. E o que todos desejam e 
buscam é a felicidade, o oposto da depressão. Nas capas de revista, nos filmes, nos livros de 
autoajuda. O sucesso profissional, um casamento, um corpo perfeito, a viagem a um lugar 
paradisíaco, a casa dos sonhos, o status, a riqueza. Experiências são “vendidas” como 
verdadeiros caminhos para a felicidade, algo que só dependeria de você. Mas esse tipo de 
discurso acaba sendo uma grande armadilha. 
 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/depressao-o-mal-estar-da-sociedade-contemporanea.htm 

 
 

TEXTO 2 
 

 
https://phenkil.tumblr.com/page/5 

 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/depressao-o-mal-estar-da-sociedade-contemporanea.htm


 
TEXTO 3 

 

: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2017000500191 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Eixo Temático II – Novas tecnologias e Inclusão social  
 
 

TEXTO 1 
 

O uso da tecnologia nas escolas não pode ser uma arma contra a inclusão social? 
 

Um dos pontos chaves da educação, na primeira infância, é fazer com que as crianças aprendam 
e tenham senso crítico, solidariedade e reflexão social quanto a preconceitos. Crescer em um 
ambiente que tenha tecnologia pode fazer com que a criança tenha maiores características 
exploradoras, no qual o uso da ferramenta a seu favor pode fazer com que desenvolva diversas 
habilidades. Sabemos que famílias mais pobres não possuem tanta afinidade com a tecnologia, 
no qual muitos pais nunca tiveram acesso e nem utilizaram um computador, por exemplo. 
Trabalhos já confirmam que crianças, no qual a família possui menor poder 
aquisitivo, apresentam mais dificuldade em aprender e até estruturas cerebrais modificadas. 
Sendo assim, quando inserimos atividades online, uso de tecnologias e computadores e até 
assistir aulas remotas pelo computador...Não estamos aumentando a diferença de realidades 
entre uma “criança rica” e uma “criança pobre”?... É fato que o mercado tende a exigir cada vez 
mais mão de obra qualificada. As áreas de robótica, eletrônica, inteligência artificial, aprendizado 
de máquina e setores mais voltados a tecnologia são as profissões do futuro, onde faz-se 
necessário profissionais que apresentam teoria e prática com equipamentos que auxiliam nesses 
setores. Também sabemos que fazer com que as crianças cresçam com essa experiência de 
“pesquisador e cientista” faz com que ela tenha um aprendizado maior e, assim, possa se inserir 
de uma forma mais fácil no mercado. Mas ainda tem o aspecto da inclusão social, esse 
pensamento ainda nos faz deixar de lado, cada vez mais, pessoas com menor aporte financeiro. 
 

https://www.brainlatam.com/blog/inclusao-x-tecnologia-estamos-preparados-para-o-uso-de-tecnologias-na-educacao--
1863#:~:text=Interven%C3%A7%C3%B5es%20de%20texto%20para%20fala,no%20aprendizado%20de%20valores%20sociais 

 
 

TEXTO 2 

 
https://www.tecnolegis.com/provas/comentarios/1857 

 
 
 

https://www.brainlatam.com/blog/como-a-pobreza-molda-o-cerebro-das-criancas-1681
https://www.brainlatam.com/blog/voce-ja-julgou-pessoas-com-dificuldade-para-aprender--1514
https://www.brainlatam.com/blog/voce-ja-julgou-pessoas-com-dificuldade-para-aprender--1514
https://www.brainlatam.com/blog/inclusao-x-tecnologia-estamos-preparados-para-o-uso-de-tecnologias-na-educacao--1863#:~:text=Interven%C3%A7%C3%B5es%20de%20texto%20para%20fala,no%20aprendizado%20de%20valores%20sociais
https://www.brainlatam.com/blog/inclusao-x-tecnologia-estamos-preparados-para-o-uso-de-tecnologias-na-educacao--1863#:~:text=Interven%C3%A7%C3%B5es%20de%20texto%20para%20fala,no%20aprendizado%20de%20valores%20sociais
https://www.tecnolegis.com/provas/comentarios/1857


 
TEXTO 3 

 
A Inclusão Digital no Brasil 

 
Se pensarmos nesse avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) que se 
expandiu rapidamente e hoje faz parte das relações globais, constata-se que a maioria das 
pessoas possuem um computador, internet e outras maneiras de interagir com o mundo digital. 
Entretanto, não somente no Brasil, ainda há ainda muitos desafios a serem ultrapassados. 
Destaca-se aqui, o problema da pobreza que atinge grande parte da população. Esse fator faz 
com que muitas pessoas sejam excluídas dessa “nova linguagem” explorada pela sociedade da 
informação, o que leva ao afastamento de tais indivíduos da sociedade. Nunca foi tão importante 
compreender a linguagem digital como hoje, para por exemplo, conseguir um trabalho. Junto à 
isso, podemos notar o aumento da oferta de cursos na área nas últimas décadas. Por esse 
motivo, em todo o país, nos últimos anos, o tema da inclusão digital tem sido pauta, referido como 
necessidade. Importante ressaltar que a exclusão social intensifica a exclusão digital, que por sua 
vez, aprofunda a exclusão socioeconômica. No entanto, no Brasil, os problemas de implantação 
de sistemas digitais têm encontrado muitas dificuldades de se efetivar, sobretudo, nos meios mais 
carentes. Para tanto, o governo brasileiro e seus ministérios têm investido em programas e 
projetos que viabilizem essa “alfabetização” digital. O intuito é incluir tais indivíduos beneficiando 
assim seu quadro social. É o caso do projeto do governo federal, implementado em 2005, 
denominado “Computador para Todos” que possui o objetivo de democratizar o acesso aos meios 
digitais. O foco principal é de expandir o número de brasileiros com acesso à internet. 
 

https://www.todamateria.com.br/inclusao-digital/ 

 

https://www.todamateria.com.br/exclusao-social/

