
 

 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema O aumento da depressão entre os jovens  brasileiros, 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. 
 
TEXTO I 
 

No Brasil, o número de quadros depressivos cresceu impressionantes 705% em 16 anos. O problema 
atinge principalmente a juventude. A depressão na adolescência não só existe como já é bem prevalente nesse 
universo: atinge um em cada cinco jovens entre 12 e 18 anos (faixa etária considerada como adolescência no 
Brasil). Há uma lista de motivos por trás do panorama tão assustador. “Questões sobre sexualidade, dificuldade 
em lidar com frustrações, bullying, além de pressão pela escolha da carreira e por um bom desempenho escolar 
estão na base de conflitos que podem funcionar como agravantes”, alerta a psicóloga Vera Ferrari Rego Barros, 
presidente do Departamento Científico de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP).  Não 
dá para caracterizar a depressão como falha de caráter ou falta do que se preocupar. “Ainda há muito estigma, 
e isso só prejudica a melhora do paciente”, diz o psiquiatra Táki Cordás, do Instituto de Psiquiatria da 
Universidade de São Paulo (Ipq-USP)  

1R111://saude.abril.com.br/familia/depressao-na-adolescencia-e-coisa-seria/ 
 
TEXTO II 

 
É necessário primeiramente sabermos diferenciar a tristeza patológica da transitória, que é a provocada 

por momentos que são desagradáveis e difíceis de serem encarados, mas que são inerentes à vida, são fatos 
que independem do indivíduo, mas que este, por sua vez, nem sempre consegue lidar com tais acontecimentos, 
como por exemplo a perda de um familiar, frustrações amorosas, a demissão de um emprego e etc. Já no caso 
da depressão como uma enfermidade, a pessoa perde o sentido das coisas, da vida. Quando alguém não sofre 
dessa doença, consegue passar por esses momentos de adversidade sem grandes problemas, já para quem 
sofre desse mal a tristeza é algo permanente, o humor está sempre deprimido, há uma perda da criatividade, 
satisfação e prazer. Acontecendo essa ausência de sentido, a pessoa tende a ser negativa, há falta de ânimo, 
pensamento de morte, pois “a vida não vale a pena ser vivida”.  

https://www.a12.com/jovensdemaria/artigos/crescendo-na-fe/depressao-na-juventude 
 
TEXTO III 
 

Os sintomas de depressão que o adolescente pode apresentar podem ser: 
 Tristeza; 
 Cansaço constante; 
 Problemas de memória e concentração; 
 Alterações de humor; 
 Choro 1R111ente; 
 Falta de interesse ou prazer nas atividades diárias; 
 Diminuição do apetite; 
 Perda ou ganho de peso; 
 Insônia.  

https://www.tuasaude.com/depressao-na-adolescencia/ 
 
TEXTO IV 
 

Cabe esclarecer que a depressão depende de uma predisposição genética para se manifestar. Em outras 
palavras, nem estresse nem drinques a mais conseguem, sozinhos, acordar o cachorro negro. “Eles funcionam 
como gatilhos para o surgimento do distúrbio”, diz o médico Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação 
Brasileira de Psiquiatria. O problema é que, na sociedade moderna, sob o enfoque da performance, o número 
de fatores prontos para deflagrar uma crise parece só aumentar.  

https://saude.abril.com.br/bem-estar/uma-epidemia-de-depressao/ 
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TEXTO V 
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