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Título da Redação: Tecnologia e saúde – uma combinação eficiente que 
muda a vida dos cidadãos.  
 
Tecnologia e saúde são dois elementos que, em um primeiro momento, não 
parecem tão semelhantes, mas que ultimamente têm sido a solução de diversos 
problemas, em especial na medicina e na prevenção de doenças. É válido que 
façamos o uso dessa ferramenta com consciência e com a finalidade de melhorar 
a condição de vida das pessoas, possibilitando que vivam com mais qualidade.  
Há algum tempo, tecnologia para nós era “coisa do exterior” ou “de ricos” - robôs, 
máquinas inteligentes - porque países de influência como EUA ou Japão 
estampavam tais modernidades em capas de tabloides, porém a inovação 
chegou ao Brasil, país em desenvolvimento e com baixo investimento em 
pesquisa e tecnologia. Então, passamos a entender que, apesar das mazelas 
sociais e das fragilidades em diversas áreas, é de suma importância que 
possamos fazer da tecnologia uma ferramenta bastante útil e que proporciona 
apoio à área da saúde – tanto em hospitais como nas casas, colaborando com 
o processo de saúde mental através de suportes virtuais - e agora 
principalmente, por causa desse novo vírus COVID-19, o nosso intuito é focar 
em momentos de lazer virtual, de apoio emocional em rede e encontrar caminhos 
para o equilíbrio emocional para enfrentarmos e superarmos este momento de 
isolamento social.  
A tecnologia melhora o mundo e também a vida de milhares de cidadãos, pois 
com seus avanços já é possível realizar a cirurgia robótica com movimentos mais 
precisos e menos invasivos ou, ainda, as impressões em 3D que dão melhores 
condições de vida aos cidadãos, pois criam implantes que podem ser utilizados 
durante o processo cirúrgico, devolvendo aos pacientes a oportunidade de 
conforto e mobilidade.  
Portanto, devemos fazer uso racional e consciente da tecnologia, uma vez que 

a realidade virtual já se faz presente em nossas vidas e contribui com a qualidade 

das mesmas. Todo investimento na área de pesquisa para que a medicina possa 

atender a seus pacientes deve ser valorizada, inclusive o atendimento em tempo 

real via aplicativos, a chamada telemedicina, que oferta ao cidadão de regiões 

interioranas bastante isoladas geograficamente, às populações indígenas ou 

quilombolas, ou ainda para as populações ribeirinhas um atendimento de 

qualidade e um laudo médico. A tecnologia melhora a minha vida, e de todos 

que têm acesso aos recursos. 
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Título da Redação: O uso da tecnologia: benefício ou prejuízo?  
 
Ao se falar em tecnologia a primeira coisa que surge em mente são os meios de 
comunicação, como os celulares, notebooks, televisores e console de jogos. No 
entanto, esse tema é muito mais abrangente do que parece. A tecnologia está 
em muitas coisas cotidianas, inclusive nas mais básicas, como uma caneta 
esferográfica ou uma simples ação de fazer transferência bancária, sem sair de 
casa. Com isso, o ser humano está cada dia mais acostumado com as 
facilidades, a ponto de se tornar muito dependente, e isso não é bom.  
A tecnologia tem sido muito importante na vida das pessoas, pois trouxe diversos 
benefícios como estudar on-line, se comunicar, fazer compras pela internet, 
pagamentos, entre outros. Nesse contexto de pandemia, os celulares e os 
notebooks estão sendo usados como principal fonte de trabalho e estudo. O que 
mostra que a tecnologia é algo muito versátil, podendo ser utilizada tanto para o 
bem como para o mal, tudo depende da forma que a usamos.  
Segundo o pensamento do físico alemão, Albert Einstein, “O espírito humano 
precisa prevalecer sobre a tecnologia”. Infelizmente, esse pensamento não tem 
se manifestado na sociedade do século XXI, pois muitas vezes as pessoas têm 
sido trocadas pelas invenções. Isso é perceptível desde a ausência de diálogo 
entre as pessoas em um mesmo ambiente, por estarem no celular, até a 
substituição dos empregados nas empresas por máquinas automáticas, gerando 
mais custo benefício.  
Concluindo, é necessário que a sociedade avance não apenas 
tecnologicamente, em busca de um grande desenvolvimento econômico, mas 
também humanamente, sem deixar de lado a ética e a moral, de modo que o 
pensamento individualista não sobreponha os bons costumes e a vida virtual não 
passe a tomar o espaço da vida real.                                                                                          
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Título da Redação: “Buscando o equilíbrio no mundo tecnológico” 

A tecnologia é indispensável no mundo atual e está fortemente conectada 
em nossas vidas. Muitas áreas estão sendo influenciadas pela aplicação dos 
meios tecnológicos, como nas empresas. O crescimento científico trouxe 
inúmeros benefícios para a vida das pessoas, como a utilização dos transportes 
e meios de comunicações, meios onde o digital desenvolveu a infraestrutura e o 
modo de se comunicar. Em todas as áreas do conhecimento, ela se faz presente, 
não só como tema de debate, mas também transformando as ações humanas 
nos meios em que se insere. Atualmente, estamos vivendo a era tecnológica 
mais desenvolvida na história, em que o mundo tem passado por constantes 
desenvolvimentos na área de produtos, informações e serviços. 

A importância da evolução tecnológica na ciência, que trouxe 
desenvolvimento ao ser humano, hoje é evidente. Esse avanço tem atingido e 
aprimorado diversas áreas, em especial, o ramo educacional, que tem sido 
impactado positivamente com a tecnologia computacional aplicada nas salas de 
aula. Enquanto sua evolução representa um marco profundo em toda história, a 
forma como a utilizamos gera sempre desafios.  
O mundo profissional vem sendo modificado constantemente, desde os avanços 
no comércio (aplicativos, comércio eletrônico etc.) à entrada de robôs nas 
indústrias. Porém, esse novo hábito, que coloca qualquer informação no alcance 
dos usuários, tem alguns efeitos colaterais a serem combatidos, como o 
sedentarismo.  

A socialização é uma prática constante, seja ela pessoal ou virtual. A 
tecnologia também facilitou este ato, mas virtualmente. A forma de socialização 
virtual vem afetando a sociedade de forma negativa, fazendo com que nos 
distanciemos mais de “pessoas reais” e mantendo um vínculo virtual com elas. 
Com a internet, temos acesso ao conhecimento de forma incalculável, mas, por 
outro lado, todo envolvimento com a rede nos expõe de modo até perigoso. 

Se a tecnologia for aplicada adequadamente à vida humana, com atitudes 
positivas e inteligentes, poderá causar impactos benéficos à sociedade atual. 
Assim, é fundamental refletirmos sobre quais são os impactos que isso causa 
em nossas vidas. O indivíduo deve ter em mente e saber lidar com as inovações 
tecnológicas, sem que ela afete negativamente as suas relações pessoais e 
profissionais, fazendo dela uso consciente e controlado, usufruindo dos 
benefícios gerados por ela. 
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Título da Redação:  O desenvolvimento humano e social através da 
tecnologia 

A nossa era é caracterizada pelo avanço sem precedentes da tecnologia, 
que tem mudado o estilo de vida do ser humano. Este desenvolvimento 
tecnológico proporciona inúmeras facilidades no cotidiano, uma vez que está 
presente desde o celular até as viagens espaciais. Porém, da mesma forma em 
que a humanidade se beneficia com a tecnologia, se esta não for bem aplicada, 
pode tornar-se um problema social. O processo tecnológico, que invade e 
domina este século, precisa ser bem conhecido e administrado para que 
beneficie cada vez mais a humanidade.          

Seria praticamente impossível imaginar o mundo sem a tecnologia, pois 
todas as atividades humanas, complexas e rotineiras dependem dela. Com a 
popularização dos smartphones, hoje, é possível dizer que se tem o “mundo na 
palma da mão”, pois basta ter um celular conectado à internet para se obter um 
universo de novidades, informações, conhecimentos, entretenimentos, 
proporcionando, assim estudo, trabalho, diversão, relacionamentos, entre outras 
facilidades na vida em sociedade.                                                                                                                       

Por outro lado, todo esse avanço que tem mudado o mundo, facilitando a 
vida das pessoas, especificamente no que diz a respeito ao uso de celulares, 
pode resultar em efeitos negativos, gerando, inclusive, problemas sociais. Dentre 
esses efeitos, pode ser citada a dependência da tecnologia, que leva os 
indivíduos a apresentarem dificuldades em manter o convívio social fora das 
redes sociais. Além disso, existe o risco de roubo de dados, fake News, entre 
outras modalidades de crimes virtuais.   

Diante dos fatos, é inquestionável a importância do uso da tecnologia, 
mas, para que a utilização seja racional, deveria existir, por parte da sociedade, 
uma educação voltada para o uso correto dos equipamentos tecnológicos, e uma 
atenção apurada no sentido de perceber como isso vem afetando positiva e 
negativamente as pessoa, direcionando esforços para diminuir os impactos 
negativos e acentuar os positivos.          
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 Título da Redação: A vida com a tecnologia  
 

A tecnologia, com certeza, e de diversas maneiras melhora a vida.  
Uma delas é em relação aos estudos pois, atualmente, com a chegada da 
pandemia, uma coisa que ficou em alerta foi o aprendizado dos alunos, já que 
com as escolas sendo fechadas, muitos pais ficaram preocupados, mas com a 
tecnologia foi possível ter provas, lições, explicações dos professores, tudo 
virtualmente, sem precisar da aula presencial. Claro, elas não têm a mesma 
efetividade, pois diversos alunos não comparecem às aulas, ou se quer tem 
interesse...  
Deixando as escolas de lado, outro fato que não seria possível sem a tecnologia 
é a própria comunicação, que hoje é algo muito simples. Antigamente, tínhamos 
que enviar cartas, pombos correios etc. Hoje, isso ficou muito simples, pois é só 
instalar um aplicativo no celular ou abrir uma aba no navegador e ser feliz.  
As compras, vendas, também estão mais simples hoje, graças à tecnologia, não 
é preciso ir ao vendedor pegar ou escolher o seu produto, você pode pedir pelo 
site ou aplicativo ou falar com o próprio vendedor, e a mercadoria chega a você 
rapidamente.  
Mas, nem tudo é felicidade, pois com essa facilidade de acesso a tudo, algumas 
pessoas se tornam preguiçosas e incapacitadas de fazer qualquer coisa sem a 
internet. Muitos até ficam dependentes da internet para viver racionalmente ou 
socialmente. Outros já a usam para fazer o mal, espalhar as famosas fake news, 
como os perfis falsos para se aproximar dos outros. Inclusive, o resultado de 
uma fake pode levar uma pessoa a correr risco de morte por algo que ela não 
cometeu.  
Bem, a tecnologia pode ser boa e pode ser ruim, isso vai depender de quem a 

usa... 

 

 


