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Revolucionários ou rebeldes sem causa?

Com o passar dos séculos, a 

implantação de distintos sistemas 

políticos e governamentais em 

sociedades de todo o mundo vêm 

atraindo cada vez mais a atenção 

dos jovens. 

Tal preocupação social e o 

desejo de luta contra aquilo imposto 

por forças coercivas ou alheias à 

vontade majoritária se 

popularizaram na ultima década, 

devido ao brutal crescimento das 

redes sociais. Através delas, 

pessoas de todo o mundo se 

comunicam e, recentemente; 

passaram a marcar manifestações 

contra tudo aquilo que atrapalhe a 

liberdade e o bem estar da 

sociedade como um todo. 

Temos fresca em nossas 

mentes a queda e posterior morte 

do ditador líbio Muammar Kadafi, 

conquistada após longos e 

sangrentos meses de batalhas nas 

ruas, idealizadas por uma 

população insatisfeita perante o 

regime político vigente em seu país 

por mais de trinta anos. 

Não tão violenta, mas talvez 

com maior impacto em território 

nacional, a invasão do prédio da 

reitoria da USP, em São Paulo, 

mostrou-nos a realidade da nossa 

“democracia”. O direito de 

expressão vigente em constituição 

federal talvez proteja o grupo de 

adolescentes que organizaram e 

concretizaram esta manifestação. 

 

Porém, a depredação de 

patrimônios públicos nem sempre é 

a forma mais adequada de se 

conseguir o objetivo almejado, seja 

ele licito ou ilícito, viável ou 

inimaginável. 

Por este motivo, a causa pela 

qual se luta e a forma com que se 

luta pode transformar em pequenos 

instantes uma simples passeata em 

revolução ou um idealizador em 

herói nacional. Cabe a nós a tarefa 

de concordar, ajudar ou impedir 

essas tentativas de mudanças 

sociais. 

 

 

 

 

 

 



Jovens no mercado de trabalho 

O ingresso de jovens no 
mercado de trabalho têm sido muito 
difícil por causa do preconceito, da 
inexperiência ou da incapacidade 
operacional mesmo. Mas esse 
quadro esta mudando graças a 
políticas publicas do Governo que 
visa à integração do jovem no 
mercado de trabalho.  

Por causa de alguns projetos de 
leis houve o aumento 1,46% no de 
número de vagas pra jovens entre 
16 e 17 anos, isso representa mais 
de 5 mil postos de trabalho.   

Por causa da necessidade de 
mão de obra, as empresas estão 
acelerando os jovens para que 
estes entrem no mercado de 
trabalho logo, mas qualificados. E 
os jovens de hoje já sabem o que 
querem, como mostra uma 
reportagem da revista VEJA: “Por 
está papai, mamãe e vovô não 
esperavam. Aquele garotão que até 
outro dia usava boné, brinquinho em 
uma das orelhas e freqüentava 
raves vai chegar ao mercado de 
trabalho muito mais bem preparado 
do que todos eles, integrantes das 
gerações mais antigas. Essa 
inesperada superioridade, 
incompatível com a imagem que se 
tem daquele preguiçoso que não sai 
do quarto, é o dado mais espantoso 
de uma pesquisa feita a pedido de 
VEJA pelo instituto Vox Populi com 
universitários de dez cidades 
brasileiras, em 26 instituições de 
ensino. O objetivo do estudo era 
desvendar o que as pessoas entre 
17 anos e 25 anos esperam 
encontrar no início da carreira. 
Pelas respostas, vê-se que o jovem 
de hoje reúne qualidades muito 
admiradas no mundo empresarial: 
são exigentes com a companhia, 

têm autoconfiança e querem 
ascender profissionalmente num 
curto espaço de tempo. Tais 
características eram raras no 
passado. "O jovem de hoje tem um 
espírito mais empreendedor que em 
outros tempos", afirma Antônio 
Maciel Neto, presidente da Ford. "O 
estudante tem a sua disposição um 
volume imenso de informações e de 
canais para acessá-las, e isso os 
torna mais completos que os mais 
antigos", analisa Gianni Coda, 
superintendente da Fiat. "Confesso 
que nunca vi uma geração tão 
pronta para começar a trabalhar 
como a atual", diz o presidente da 
Sadia, Luiz Fernando Furlan.” 

 

Com o jovem no mercado de 
trabalho há a renovação de idéias e 
de estímulos, eles chegam com 
suas convicções nas empresas e 
acabam influenciado todo o 
ambiente de trabalho. Jovens no 
mercado de trabalho é uma coisa 
boa, mas se deve tomar cuidado 
pois jovens devem estudar e não só 
trabalhar. 

 



Importância da internet para os jovens 

Foi feita uma entrevista com mais 

de 5.000 universitários e 

profissionais com idade até 30 anos 

em 14 países, incluindo o Brasil, 

para saber qual era a importância 

dada por estes para a internet e 

tecnologia. O resultado foi 

surpreendente, pois a internet é 

considerada algo tão essencial 

quanto alimento e moradia por 

alguns, e até é colocada à frente de 

namorar e sair com os amigos. 

Em nosso país, 66% dos estudantes 

e 75% dos profissionais declararam 

não poder viver sem internet. Para 

65% dos estudantes e 61% dos 

profissionais, a internet é tão 

importante para suas vidas como 

água, ar, alimento e moradia, o que 

representa quase o dobro da média 

mundial, que é de 33%, apesar dos 

outros países serem em sua maioria 

de 1º mundo. 

Parece que hoje é impossível viver 

sem internet, pelo menos para os 

jovens. Impressionante como eles 

conseguem colocar a internet à 

frente até de relações pessoais, 

pois sim, 72% dos universitários 

brasileiros afirmaram que a internet 

era mais importante para eles do 

que namorar, sair com os amigos e 

até do que ouvir musica. Ainda no 

Brasil, 50% dos estudantes 

acreditam que a interação pelo 

Facebook é mais importante do que 

o contato pessoal. O Brasil também 

é o país com a maior taxa de 

usuários jovens no Twitter. 

 

Com o aumento do uso de internet e 

redes sociais, os dispositivos 

móveis também foram ganhando 

mais relevância. Em nosso país, 

35% dos universitários e 36% dos 

profissionais consideram seu 

aparelho móvel com acesso a 

internet como a tecnologia mais 

importante para suas vidas – abaixo 

da média mundial, cerca de 60%. 

Agora, o que não é importante para 

os jovens? TV e jornal. No Brasil só 

6% dos estudantes e 4% dos jovens 

profissionais consideram a TV como 

o dispositivo mais importante para 

seu dia a dia, e isso é semelhante 

no resto do mundo. Apenas um a 

cada 25 jovens estudantes e 

profissionais disse que o jornal é a 

fonte mais importante de 

informações, tanto na média 

brasileira quanto na mundial. 

Bom... Eu sou jovem posso dizer 

que minha vida sem internet 

realmente ficaria muito mais 

complicada, mas com certeza 

poderia viver sem ela. E você? 

Viveria sem internet? 



Adolescente no mundo das Drogas 

Os adolescentes de hoje estão mais 

sujeitos ao contato com as drogas. 

Ambiente, companhias erradas, 

tudo favorece o contato e as 

primeiras experiências com as 

drogas. A isso, acrescente-se a 

freqüente ausência dos pais, que 

cria condições favoráveis para que 

os filhos adolescentes se sintam 

livres para aventuras deste tipo, 

sem pensar muito nas 

conseqüências. 

Nesta fase da vida, eles afirmam 
sua personalidade: novas 
descobertas, novo corpo, explosões 
de emoção e temperamento 
contribuem para o surgimento de 
novos e difíceis problemas. 

Da própria sociedade, em rápida 
mudança, chega uma série de 
cobranças e de apelos de consumo: 
como se mover, vestir e até mesmo 
como não ser tão “careta”. E o 
coitado do adolescente, ainda 
inexperiente, só pode ficar na maior 
das confusões!  

O que fazer? 

A dependência pode ser detida. Não 
há nada de vergonhoso em ser um 
dependente, desde que este tome 
consciência de sua situação, deixe 
de justificar seu comportamento, se 
preocupe com o seu bem-estar e 
comece a agir positivamente. 

A recuperação é uma tarefa difícil e 
o tratamento médico é apenas uma 
parte desta recuperação. A 

participação dos pais e a união da 
família são os maiores fatores de 
combate ao tóxico, assim como a 
degradação da família é uma das 
causas do aumento do número de 
usuários. 

 

A terapia ocupacional. Deve-se 
descobrir o que o dependente de 
drogas gosta de fazer (habilidades 
manuais, fotografia, dança, 
esportes...). Com estas ocupações 
surgirão em sua vida outros 
interesses e outras formas de 
realização que o ajudarão a 
recuperar a auto-estima perdida. 

Desenvolver as forças interiores. 
São as qualidades positivas que 
todos nós possuímos, e que, no 
caso dos dependentes, ajudam na 
recuperação. Esse trabalho deve 
ser feito com acompanhamento de 
psicólogos e educadores. 

A violência não recupera ninguém. 
Devemos evitar rotular o 
dependente de drogas com frases 
como: Uma vez viciado, sempre 
viciado. Contudo, a experiência 
mostra que quanto maior for o 
tempo do vício, mais difícil é a 
recuperação.  
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