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Redação 

Eixo temático de Juventude  

Teoria 

 

Você já refletiu sobre o papel da juventude na sociedade? Neste eixo temático, vamos comentar sobre alguns 

conceitos, ações e comportamentos dos jovens que são vistos na contemporaneidade. Para começarmos a 

discussão, leia, abaixo, um conceito de “juventude” fornecido pela UNESCO:  

 

“As Nações Unidas definem “juventude” como a faixa etária que abrange  pessoas entre os 15 e os 24 anos 

de idade. No entanto, sabemos que a experiência de ser jovem pode variar enormemente em todo o mundo, 

e que, muitas vezes, juventude é uma categoria fluida e mutável.” 

Disponível em: https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/youth-brasil 

 

Além disso, cabe destacar, também, o papel do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como um 

documento oficial que garante os direitos dos jovens em relação à liberdade, convivência familiar e 

comunitária, profissionalização e proteção no trabalho, além da educação, cultura, esporte e lazer.  

 

Título I - Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 

dezoito e vinte e um anos de idade. 

 Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 

em condições de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem 

discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, 

condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local 

de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído 

pela Lei nº 13.257, de 2016) 

 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 
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Exercícios  

 

1. Materialista, fútil, individualista, consumista. Muitas vezes, a visão que a sociedade demonstra ter em 

relação ao jovem é dotada de uma grande dose de determinismo. Explique essa ideia, considerando 

em que medida ela é pertinente. 

 

 

2. A partir dos comentários feitos no item anterior, procure estabelecer uma relação entre a ética existente 

no meio juvenil e a moral predominante na sociedade a partir da ideia de hedonismo. 

 

 

3. Os jovens sempre foram associados pelos mais velhos a comportamentos inovadores e, por que não 

dizer, rebeldes. Isso parece ter se tornado mais evidente nas décadas de 60 e 70, quando movimentos 

ideológicos de contracultura passaram a ser mais divulgados. 

a) Sob a perspectiva política, quais parecem ser as principais diferenças entre o jovem de hoje e o de 

ontem? 

b) Nesse sentido, como os jovens do século XXI têm se posicionado diante do dilema 

utopia/descrença? 

 

 

4. É possível afirmar que, também no campo pessoal ou sentimental, o jovem vem evidenciando em seu 

comportamento as nuances da rebeldia? Comente. 

 

 

5. É comum observar especialistas apontando o fato de o jovem estar sempre em busca de mais 

independência, autonomia. Entretanto, se analisarmos com atenção as atuais estruturas familiares, 

perceberemos que é cada vez maior o número de filhos que, mesmo depois até dos 30 anos, continuam 

morando com os pais. Explique esse paradoxo. 

 

 

6. “Na sociedade capitalista, o binômio juventude-velhice não é caracterizado pela complementaridade. Ao 

contrário, os dois termos excluem-se”. Explique o comentário acima, evidenciando a pertinência dele no 

plano mundial. 
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7. No passado, o jovem era visto pelo mercado como um simples instrumento para se atingir o 

consumidor “ideal” – seus pais. Hoje, essa perspectiva parece ter mudado radicalmente: os jovens, 

muitas vezes, são colocados no topo da lista do consumo, enquanto os pais é que passaram a fazer 

“figuração” dentro do sistema. 

a) Elabore uma listagem de exemplos que indiquem a existência de um mercado voltado para o 

jovem. 

b) De que forma essa “novidade” se relaciona com o culto à aparência no mundo contemporâneo? 

c) Nesse contexto, qual seria a arma utilizada pelo mercado para garantir aos consumidores a “fonte 

da juventude”? 

 

 

8. De que forma o contato intenso com as modernas tecnologias – uma praticamente exigência do mundo 

contemporâneo – pode trazer consequências para a formação do jovem? Essas transformações são 

positivas ou negativas? 

 

 

9. É comum dizermos que investir em educação e na conscientização do jovem é a melhor forma de 

construirmos um bom futuro para a sociedade. Contudo, o grande número de crimes cometidos por 

jovens (alguns das classes mais abastadas) e comportamentos inadequados (como beber e dirigir, por 

exemplo) revela a insuficiência de tais medidas.  

a) Aponte possíveis causas para esses problemas. 

b) De que forma a educação pode ser mais eficaz no sentido de conscientizar o público jovem? 

c) Os meios de comunicação de massa poderiam auxiliar nesse quadro? De que forma(s)?  
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Gabarito 

 

1. O determinismo pregava que o comportamento individual não era dotado de livre arbítrio, ou seja, o 

homem era condicionado por três fatores externos a eles: o meio, o contexto histórico e a raça 

(hereditariedade). Ao associar essa visão à questão do jovem, destaca-se que o meio pode influenciar o 

jovem, por exemplo. No entanto, é importante não generalizar essas características a essa faixa etária.  

 

2. Existe uma dualidade entre a ética do jovem e a moral social, principalmente, em relação ao 

comportamento dessa faixa etária, pois os jovens, em grande parte, são movidos pelo hedonismo: o 

prazer físico, imediato e inconsequente. 

 

3.  

a) A principal diferença entre os jovens de ontem e os de hoje é que os da contemporaneidade são, 

geralmente, menos ativos politicamente, alguns são mais alienados aos problemas sociais, etc. 

Mas, é importante destacar, também, que o contexto histórico interfere nessa representação 

política.  

b) Hoje, existe um panorama de falência das utopias e, com isso, a descrença começa a imperar, 

devido às pessoas não acreditarem mais em um futuro promissor. 

 

4. O jovem vem demonstrando comportamentos de rebeldia por valorizar o “viver intensamente”, por 

exemplo, a valorização da cultura do “ficar” em vez de namorar, casar, etc.  

 

5. Atualmente, existe uma determinante econômica que incentiva os jovens a continuarem na casa pais 

mesmo querendo possuir uma liberdade; além disso, o mercado de trabalho ainda é difícil para quem 

está procurando o primeiro emprego devido a uma falta de experiência, o que retarda a independência 

dos jovens.  

 

6. A relação entre juventude e velhice dá-se por uma exclusão, pois a cultura do novo e da novidade é 

sempre mais valorizada pelo mercado capitalista. Já a velhice é vista como um aspecto negativo.  

 

7.  

a) Em relação ao mercado voltado para os jovens, cabe destacar: canais de tv, programas exclusivos, 

aparelhos eletrônicos, bancos, moda/vestuário.  

b) O culto à aparência está diretamente ligado ao culto à juventude, por quererem ter os mesmos 

comportamentos desta faixa etária.  

c) A arma utilizada para atingir essa “fonte da juventude” é a propaganda.  

 

8. O impacto que essas novas tecnologias traz para os jovens é: realizar mais ações com menos esforço, 

fornece mais autonomia e voz ao ser humano, abertura de busca de conhecimento, atenção multifocal. 

No entanto, como lado negativo, destaca-se a dificuldade de concentração, o isolamento devido ao 

distanciamento de outras pessoas, frustração pela falta de contato com outras pessoas. 
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9.  

a) As causas para esse problema podem ser: a cultura hedonista, a sensação de impunidade, a auto-

imagem elevada (problema do “outro”) e os valores distorcidos.  

b) Educar é conduzir a um patamar superior. Assim, a presença da família na educação dos jovens é 

necessária para fornecer valores para os jovens.  

c) Os meios de comunicação em massa pode e deve ajudar, alertar, conscientizar os jovens sobre as 

formas de agir na sociedade.  

 

 

 

 


