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1. É possível afirmar que, também no campo pessoal ou sentimental, o jovem vem 

evidenciando em seu comportamento as nuances da rebeldia? Comente, citando exemplos. 

 

 

2. Leia:  

Há cada vez mais jovens de 25 a 34 anos, a chamada "geração canguru", morando com os 

pais. Em dez anos, houve aumento de quase quatro pontos percentuais --de 20,5% para 24,3% 

entre 2002 e 2012. Desses, 60% são homens. 

A "Síntese de Indicadores Sociais", levantamento baseado em números da Pnad 2012 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), revela que os jovens que moram com os pais --

independentemente da motivação, isto é, o estudo não avalia porque esses jovens não saíram 

de casa-- possuem maior escolaridade média em relação aos demais.  

 http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/11/29/ibge-na-geracao-
canguru-mais-jovens-de-ate-34-anos-moram-com-os-pais.htm 

 
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. 

 

 

3. Relacione a precocidade e a autonomia dada aos jovens pelos pais com a chamada lógica 
industrial da novidade.  
 

 

4. 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? 

 

 

5. 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. 
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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 comportamento do jovem quase sempre é marcado por inovações. Não é por nada que 

muitas vezes ocorrem atritos entre eles e os mais velhos. Podemos citar uma necessidade 

cada vez maior de deixar a casa dos pais, o ingresso cada vez mais cedo no mercado de 

trabalho, comportamentos ligados aos relacionamentos de longo e curto prazo, noções 

de responsabilidade, formação tardia de família, abordagem de assuntos tabus como 

sexo, drogas. 

2. Diversos são os motivos que retardam a saída dos jovens da casa de seus pais e/ou 

familiares. Podemos citar: condições financeiras, alugueis e financiamentos cada vez 

mais caros, necessidade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. 

3. Com as inovações tecnológicas cada vez mais presentes na vida das pessoas, é comum 

vermos crianças portando smartphones e jogos eletrônicos de última geração. Podemos 

tentar justificar essa ocorrência pelo fato de que muitos pais sentem a necessidade de 

dar aos seus filhos aquilo que eles mesmos não tiveram. Também podemos dizer que as 

propagandas induzem muitas vezes a criança a pedir aos responsáveis determinados 

produtos. 

4. Sim, o contato com as tecnologias pode trazer consequências pra a formação do jovem. 

Podemos citar aqui a importância que as tecnologias têm na hora de transmitirmos e 

recebermos informações. A internet é um facilitador do conhecimento, se utilizada de 

forma coerente para esse fim. Entretanto, nota-se que o jovem contemporâneo muitas 

vezes deixa de lado essa importante ferramenta, utilizando-a apenas para acesso a redes 

sociais e divulgação de sua privacidade. 

5. a)Sensação de impunidade, cultura hedonista, pensar que o problema é sempre do outro, 

valores distorcidos, irresponsabilidade, maturidade tardia. 

b)Promovendo pensamento crítico e social. Estimulando o jovem a questionar esses 

comportamentos autodestrutivos e perigosos para a sociedade como um todo. 

c)Mostrando situações que promovam catarse e conscientização do jovem. é necessário 

expor o lado das consequências, minando a propaganda do hedonismo, do carpe diem e 

da exaltação de comportamentos perigosos e criminosos como dirigir em alta velocidade 

e usar drogas. 

 

 

 

 

 


