
 
1 

  

 



 
2 

  

BUSCA 

 

 

 EDITORIAL.................................................................................... 3 

 DIREITOS SEM DEVERES OU DEVERES SEM DIREITOS?...... 4 

 ADOLESCÊNCIA OU ABORRECÊNCIA?.................................... 8 

 REALIDADE VIRTUAL= VIDA REAL......................................... 11 

 UMA IMAGEM VALE MAIS DO QUE MIL PALAVRAS.............. 15 

 CRÔNICA..................................................................................... 16 

 

 

 



 
3 

  

EDITORIAL 

 

SEXO, DROGAS E ROCK’N ROLL NÃO 

É MAIS O LEMA DESTA JUVENTUDE  

oje em dia, a juventude não é mais como 

era antes, todos estão conectados todo o 

tempo através principalmente dos meios 

eletrônicos. Até que ponto isso é bom?  

Esses meios têm seus pontos positivos e negativos. 

Por meio deles podemos adquirir conhecimento e interagir 

com outras pessoas tendo a oportunidade de conhecer 

novas culturas e costumes. No entanto, eles também têm 

seus pontos negativos, no universo da internet 

encontramos milhares de perigos que nem sempre podem ser 

identificados.  

Mas o que realmente nos interessa é quando o assunto se refere a 

adolescentes que acabam por confundir realidade virtual com mundo 

real, deixando de lado suas responsabilidades e esquecendo de seus 

deveres e até mesmo de seus direitos. 
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DIREITOS SEM DEVERES OU 

DEVERES SEM DIREITOS? 

 

ntegrantes do Projovem Adolescente da cidade participam 

do Comunicação e Cidadania, promovido pelo Sesc 

(Serviço Social do Comércio) e a Smac (Secretaria Municipal de Ação 

Comunitária). O projeto tem por objetivo oferecer oficinas e abordagens 

em comunicação social e interação com as temáticas: meio ambiente, 

cidadania e comunicação, enfatizando a criatividade e o cuidado no uso 

da palavra, além de passeios e visitas técnicas. 

Os 200 jovens formandos participantes do Projovem Adolescente 

do município são o público alvo da Comunicação e Cidadania, pois já 

passam por um processo de preparação para uma consciência cidadã e, 

por isso, segundo os organizadores do projeto, estão pré-dispostos à 

ação de multiplicação. 

As atividades serão direcionadas para esses adolescentes 

atuantes no desenvolvimento local de suas comunidades, tendo em 

vista que a comunicação age como condutor da força humana e 

comunitária, por isso, de acordo com os organizadores, essa ação de 

multiplicação se dará de forma efetiva, alcançando a expectativa de 

tornar a comunidade onde vivem um lugar de poder.” ¹ 

Como todos sabem, a CIDADANIA engloba um conjunto de ações 

que visam a conquista dos nossos direitos, mas ao mesmo tempo 

“I 
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também representa os deveres a serem respeitados e cumpridos. 

Assim, um CIDADÃO é aquele que numa sociedade deve cumprir aquilo 

que lhe é imposto e exigir o que lhe deve ser concedido. Mas será que é 

isso mesmo que pensam os adolescentes atualmente? Será que eles 

realmente levam ao pé da letra esses conceitos ou os modificam de 

forma a satisfazer os seus desejos e ideais? Antes de discutirmos sobre 

isso vamos analisar rapidamente o conceito adolescência. 

A adolescência é uma fase “conturbada” em que os jovens estão 

formando a sua identidade, que na maior parte das vezes é influenciada 

pelas companhias, pelos meios de vivência e pela concepção do eu de 

cada um. Essa é a etapa em que o jovem vai definir o seu “caminho” e 

também é quando ele estará mais vulnerável a influência de terceiros. É 

por isso que a FASE DA ADOLÊSCENCIA ou da ABORRECÊNCIA é 

tão cheia de crises e problemas, já que o adolescente está passando 

por uma série de transformações tanto físicas como psicológicas.  

Assim, o papel da educação e da família nessa fase seria de 

extrema importância já que ambos deveriam ser responsáveis pelo 

desenvolvimento de capacidades, habilidades, valores, opiniões e muito 

mais, formando adolescentes críticos e responsáveis, isto é, 

CIDADÃOS.  

No entanto, no mundo globalizado atual nem sempre é isso o que 

acontece de verdade. No mundo em que vivemos, há famílias 

desestruturadas, a educação já não é tão importante tanto para os 

jovens quanto para o governo, já que este não investe o suficiente 

resultando num ensino público de má qualidade e na desestimulação de 

educadores e adolescentes. Assim, as noções de CIDADANIA e ser 

CIDADÃO nem sempre são adquiridas resultando numa exigência 
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excessiva de direitos sem o cumprimento dos deveres, ou seja, na 

delinquência juvenil. 

Podemos dizer que a partir da Constituição Federal de 1988 e do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que surgiu mais 

tardiamente, crianças e jovens passaram a ter seus DIREITOS 

garantidos. 

“É dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação; à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, exploração, violência, crueldade e opressão.” (Constituição 

Federal de 1988) 

Mas, e os DEVERES? Bom, adolescentes tem a obrigação de 

cumprir os mesmos deveres que são impostos aos mais velhos. Assim, 

se os jovens têm direito à vida, também têm o dever de não tirar as de 

outros; se têm o direito ao respeito, também tem o dever de respeitar 

todos os componentes de uma sociedade. Porém, muitas vezes 

exigimos muito mais do que cumprimos, principalmente, na 

adolescência.  

Então nos surge uma última questão: “Será que existem jovens 

cidadãos modelos?” Cremos que isso é algo impossível, já que somos 

seres humanos, seres falhos, que mesmo sendo racionais, às vezes 

agem com atitudes irracionais e instintivas. 

O que podemos fazer é melhorar a educação para que ela amplie 

os valores morais e éticos de nossos adolescentes. O nosso sistema de 

educação é falho, com professores mal remunerados, e alguns sem 

vocação, que dão aula apenas para ganhar dinheiro. Para possuirmos 

uma educação que é a base de tudo, devemos ter melhores 



 
7 

  

profissionais nesta área, inspirados e com desejo de transmitir seus 

conhecimentos a seus alunos e, garantir com que estes profissionais,  

passem a seus discípulos a importância da ética na nossa sociedade, 

para fazer com que eles pratiquem ações que desenvolvam sua 

cidadania, dando exemplos práticos de como devem ser suas atitudes, 

fazendo com que eles percebam de quão boa são estas atitudes e o 

quão bom é ser um ser que é dignamente nomeado cidadão. 

 

¹(“Oficinas para o Projovem de Volta Redonda começam amanhã”. Trecho retirado do 

site http:// diariodovale.uol.com.br/noticias/4,48684,Oficinas-para-o-Projovem-de-Volta-

Redonda-comecam-amanha.html#axzz 1dWHD fqPW, publicado no Jornal Diário do 

Vale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

  

ADOLESCÊNCIA OU 

ABORRECÊNCIA? 

 

 divertido, mas estou aprendendo que não é a mesma 

coisa que brincar de boneca. Criança dá trabalho, exige 

responsabilidade. “Tem que ter muito cuidado”, diz a estudante da 6ª 

série Tifany Ferreira, de 12 anos, enquanto alimenta um bebê de 1 ano 

e 3 meses. Tifany é uma das alunas inscritas no projeto “Amando e 

Educando”, desenvolvido pelas escolas estaduais Antônio Gomes 

Moreira Júnior e Ruy Paranatinga Barata, da 1ª USE- Unidade “Seduc 

na Escola”, do bairro de Val-de-Cães. 

A menina conta que não tinha ideia do quanto era difícil ter uma 

criança sob sua responsabilidade, ainda que supervisionada pelas 

professoras da creche. “Não sabia direito o que era ficar com uma 

criança, dar banho, tomar conta para ela não se machucar, dar comida. 

Não é fácil, estou aprendendo muito com isto, e agora sei que não quero 

passar por isso tão cedo”, afirma. 

A mesma opinião é compactuada pela estudante Thainá Souza, de 

15 anos. “Ser mãe não é fácil. Estou refletindo e não gostaria de 

engravidar nova, sem ter condições de criar um bebê. É muito trabalho, 

despesa. Fora que eles (bebês) adoecem e só querem ficar com a mãe. 

Ainda pouco um vomitou em mim porque estava se sentindo mal. Fiquei 

toda suja. Esta parte da maternidade é difícil”, conta a menina tentando 

limpar a roupa. 

“É 
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Projeto 

Voltado aos estudantes na faixa etária dos 12 aos 17 anos, o 

projeto visa resgatar junto à família, valores sociais no que diz respeito a 

educação sexual na adolescência, fazendo com que os jovens 

percebam por meio da prática, a importância e a responsabilidade 

exigida quando uma criança é gerada. “Visamos com este projeto, 

trabalhar a prevenção da sexualidade na adolescência. Atualmente, os 

jovens iniciam muito cedo sua atividade sexual e muitos acabam 

engravidando e iniciando famílias muitas vezes não desejadas, 

interferindo em todos os setores de sua vida, quer emocional ou social”, 

defende a professora Lucinete Albarado, gestora da USE-01. 

Antes de partirem para a prática, realizada nas creches “O Canto 

do Uirapuru” e “O Revoar das Andorinhas”, onde os adolescentes 

passarão três dias ajudando no cuidado com as crianças, eles 

assistiram a diversas palestras sobre gravidez na adolescência e 

doenças sexualmente transmissíveis, que fazem parte da programação 

teórica do projeto.” ¹ 

Observamos nas sociedades atuais um conceito de família 

fragmentado com adolescentes “desamparados”, que ficam muito mais 

nas ruas e nos shoppings junto com seus colegas do que dentro de casa 

com sua família. E, mesmo dentro do lar, os jovens estão se 

distanciando cada vez mais de seus pais, sendo que cada um “fica no 

seu canto”. Isso pode acarretar sérios problemas já que na nessa fase 

estamos mais vulneráveis, passando por mudanças físicas, a 

puberdade, e por transformações emocionais e psicológicas.  

Os familiares são o ponto de apoio dos adolescentes na formação 

de sua personalidade e da capacidade de diferenciar o que é certo e o 
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que é errado, e o caminho correto a seguir, ou seja, eles são o exemplo 

a ser seguido. No entanto, muitos pais agem de forma ou muito rigorosa 

ou totalmente liberal por se sentirem inseguros quanto a fase da 

adolescência, deixando de prestar suporte, ou por temerem os 

resultados que a autonomia dada pode trazer a seus filhos e a própria 

unidade familiar. Essa é uma das razões principais pelas quais o 

adolescente tem contato com drogas e bebida tornando-se o famoso 

aborrecente.  

Mas o que fazer para que isso não ocorra? De acordo com muitos 

especialistas, os pais devem dar mais espaço aos seus filhos, mas sem 

muito exagero, deixando-os responsáveis de si próprios, mas ao mesmo 

tempo impondo limites e oferecendo apoio, tendo em mente que sua 

personalidade e suas atitudes influenciarão na formação de seus filhos. 

Também é importante que a família mantenha um vínculo entre si 

conservando o hábito do diálogo constante. 

¹(“Estudantes participam de projeto que combate gravidez na adolescência”. Texto 

retirado do site http://www.agenciapara.com.br/ noticia.asp?id_ ver=87041, publicado na 

Agência Pará de Notícias.) 
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REALIDADE VIRTUAL 

= 

VIDA REAL 

 

om excesso de peso, Maria, 23 anos, foi vítima de 

bullying – violência psicológica na escola – desde a 

infância. Aprendeu a isolar-se. E, aos 18 anos, 

quando se mudou de Viseu para Coimbra, para estudar Enfermagem, 

apanhou um choque. "Tinha problemas de auto-estima e de excesso de 

peso, o que me impedia de ser popular". A solução que encontrou foi 

refugiar-se no quarto da casa que partilhava com outras universitárias. 

Navegava na internet. "Depois comecei a jogar „Travian‟, no máximo 

uma hora e meia por dia. Até que, numa fase final, jogava sete ou oito 

horas diárias. Deixei de fazer refeições; o excesso de peso transformou-

se em anorexia – passei de 70 kg para 48; mentia aos meus pais e 

colegas; estava intolerante; faltava às aulas da manhã e chumbei". Tudo 

isto em dois anos. 

"A troca de mensagens entre jogadores estimulava-me. As minhas 

conquistas mereciam o reconhecimento dos outros. Comecei a acreditar 

que aquela personagem do jogo que eu idealizei era a pessoa que eu 

gostaria de ser. Era popular". Só que, em contrapartida, Maria estava 

“C 
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psicologicamente desgastada, mas recusava-se a aceitar que os 

videojogos fossem um problema. 

Até que sofreu as consequências da anorexia e de ter chumbado o 

ano, com os custos que tem numa universidade privada. "Os meus pais 

pensavam que eu tinha um distúrbio alimentar, fruto da má adaptação a 

Coimbra. E eu tive de lhes dizer, abertamente, o que se estava a 

passar". 

Maria foi internada nas Casas de Santiago, em Belmonte. Durante 

três meses partilhou um quarto com beliches onde dormiam outras três 

raparigas – com problemas alimentares ou de drogas e álcool. Ali não se 

olha às diferenças, mas sim ao que os une a todos. Um vício. E a partir 

daí o seu percurso foi muito idêntico ao de Francisco, 33 anos. "Cheguei 

há três meses, angustiado, culpado, muito desacreditado em mim e 

deprimido", recorda. 

Francisco (nome fictício) demorou a conseguir confiar nos colegas 

de quarto e nos terapeutas. Estava habituado a um único tipo de 

convívio. O que os videojogos, como o „Fallout‟ (um RPG, role-playing 

game) ou o póquer on-line, permitia. "Todos os dias eu tinha de jogar. E 

quanto mais, melhor. É o mundo virtual: nós não estamos dentro do real. 

Eu era o maior. De início divertia-me com os videojogos, mas depois 

perdi totalmente o controle". A vida real de Francisco acabou atropelada 

pelos jogos de azar. Passava os dias no casino, a somar dívidas. Já no 

tempo da escola ele havia trocado as suas prioridades: em vez de 

estudar, jogava; agora, em vez de se concentrar no trabalho, só 

pensava nos jogos. "Faltava, chegava atrasado. Eram só desculpas. 

Não me alimentava. Desviei dinheiro do trabalho. E despediram-me". 

Alexandra Tracana, diretora das Casas de Santiago, explica que 

"todos os dependentes de videojogos acabam por estar em situações de 
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distúrbios de impulsos e de dependência, acabando por destruir a vida – 

tal como acontece nas adições a substâncias como a heroína e a 

cocaína. Por isso, tentámos criar um hotel terapêutico com atividades e 

grupos de partilha comuns a todas as adições". 

Explica o psiquiatra Luís Duarte Patrício, ex-diretor do Centro das 

Taipas, que o jogo provoca um mecanismo de articulação cerebral onde 

há uma gratificação imediata, que causa uma atitude de repetição. A 

pessoa insiste nesse comportamento. "Quando toma consciência de que 

isso lhe prejudica a vida – há sofrimento – e mesmo assim continua a 

fazê-lo, está perante uma dependência patológica". ¹ 

Os meios eletrônicos são cada vez mais utilizados como via de 

comunicação e fonte de conhecimento por todas as faixas etárias da 

sociedade. Porém, até que ponto isso é bom? 

Sem dúvida alguma, com o advento do computador pessoal e da 

internet nossas vidas tornaram-se mais práticas, deixando de lado 

costumes que antes eram tão comuns, como por exemplo, ir à biblioteca 

fazer um trabalho. No entanto, devemos saber até que ponto podemos 

utilizar essas ferramentas e para que fins.  

Hoje em dia, o que realmente predomina numa unidade familiar 

não é mais a coletividade, mas sim o individualismo. Ou seja, estamos 

cada vez mais próximos daqueles que às vezes nem conhecemos via 

internet do que com aqueles que vivem sob o mesmo teto.  

Muitas vezes, jovens chegam a ficar tão ligados ao mundo virtual 

que se esquecem de viver suas vidas reais já que é muito mais fácil 

interagir com pessoas que não nos conhecem, e/ou fingir ser outra 

pessoa totalmente diferente. Esse tipo de situação pode acarretar sérios 

problemas para um adolescente, como depressão, timidez excessiva, 

dificuldades de relacionamento e isolamento.  
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Assim, muitos jovens tentam superar essas adversidades 

participando de grupos virtuais que apresentam a mesma realidade, 

chegando ao ponto em que tentam transformar seu mundo real no 

virtual, como por exemplo, os cosplayers. Mas os que realmente nos 

preocupa são aqueles que incorporam jogos a sua vida real, chegando a 

cometer assassinato e suicídio. 

Portanto, podemos perceber que tanto os meios eletrônicos quanto 

a televisão influenciam na formação do caráter de um adolescente 

desde sua infância. Assim, é importante que os pais incorporem seu 

papel, dando apoio e impondo limites a seus filhos. 

¹(“O internamento”. Trecho retirado do site http://www.cmjornal.xl.pt/ 

detalhe/noticias/outros/domingo/vidas-agarradas-aos-videojogos, publica do por Mateus, 

Bruno Contreiras; Salgueiro, Alexandre.)  
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UMA IMAGEM VALE MAIS DO 

QUE MIL PALAVRAS  
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CRÔNICA 

 

a fila do supermercado, o caixa diz uma senhora 

idosa: 

- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas 

para as compras, uma vez que sacos de plástico não são amigáveis 

com o ambiente. A senhora pediu desculpas e disse: 

- Não havia essa onda verde no meu tempo. 

O empregado respondeu: 

- Esse é exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua 

geração não se preocupou o suficiente com o nosso ambiente. 

- Você está certo - responde a velha senhora - nossa geração não 

se preocupou adequadamente com o ambiente. Naquela época, as 

garrafas de leite, garrafas de refrigerante e cerveja eram devolvidos à 

loja. A loja mandava de volta para a fábrica, onde eram lavadas e 

esterilizadas antes de cada reuso, e eles, os fabricantes de bebidas, 

usavam as garrafas, umas tantas outras vezes. 

Realmente não nos preocupamos com o ambiente no nosso 

tempo. Subíamos as escadas, porque não havia escadas rolantes nas 

lojas e nos escritórios. Caminhávamos até o comércio, ao invés de usar 

o nosso carro de 300 cavalos de potência a cada vez que precisamos ir 

a dois quarteirões. 

Mas você está certo. Nós não nos preocupávamos com o 

ambiente. Até então, as fraldas de bebês eram lavadas, porque não 

havia fraldas descartáveis. Roupas secas: a secagem era feita por nós 

“N 
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mesmos, não nestas máquinas bamboleantes de 220 volts. A energia 

solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 

pequenos usavam as roupas que tinham sido de seus irmãos mais 

velhos, e não roupas sempre novas. 

Mas é verdade: não havia preocupação com o ambiente, naqueles 

dias. Naquela época só tínhamos somente uma TV ou rádio em casa, e 

não uma TV em cada quarto. E a TV tinha uma tela do tamanho de um 

lenço, não um telão do tamanho de um estádio; que depois será 

descartado como? 

Na cozinha, tínhamos que bater tudo com as mãos porque não 

havia máquinas elétricas, que fazem tudo por nós. Quando 

embalávamos algo um pouco frágil para o correio, usamos jornal 

amassado para protegê-lo, não plástico bolha ou pellets de plástico que 

duram cinco séculos para começar a degradar. Naqueles tempos não se 

usava um motor a gasolina apenas para cortar a grama, era utilizado um 

cortador de grama que exigia músculos. O exercício era extraordinário, e 

não precisava ir a uma academia e usar esteiras que também funcionam 

à eletricidade. 

Mas você tem razão: não havia naquela época preocupação com o 

ambiente. Bebíamos diretamente da fonte, quando estávamos com 

sede, em vez de usar copos plásticos e garrafas pet que agora lotam os 

oceanos. Canetas: recarregávamos com tinta umas tantas vezes ao 

invés de comprar uma outra. Abandonamos as navalhas, ao invés de 

jogar fora todos os aparelhos 'descartáveis' e poluentes só porque a 

lâmina ficou sem corte. 

Na verdade, tivemos uma onda verde naquela época. Naqueles 

dias, as pessoas tomavam o bonde ou ônibus e os meninos iam em 

suas bicicletas ou a pé para a escola, ao invés de usar a mãe como um 
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serviço de táxi 24 horas. Tínhamos só uma tomada em cada quarto, e 

não um quadro de tomadas em cada parede para alimentar uma dúzia 

de aparelhos. E nós não precisávamos de um GPS para receber sinais 

de satélites a milhas de distância no espaço, só para encontrar a 

pizzaria mais próxima.  

Então, não é risível que a atual geração fale tanto em "meio 

ambiente", mas não quer abrir mão de nada e não pensa em viver um 

pouco como na minha época?” ¹ 

¹(Texto retirado do site http://www.revistinharia.com.br/sacolas_de_ supermercado.htm) 


