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 A política em geral pode organizar uma relação específica entre os jovens. Tudo o 
que envolve o contemporâneo é de certa forma ligado à juventude. Então, com essas cara-
terísticas, o jovem tem seu papel de cidadão bem valorizado. Suas atitudes, suas ações, suas 
inquietações, suas formas de relacionar com a sociedade... Tudo isso faz com que suas par-
ticipações na vida política sejam fundamentais. O Jovem pensa e julga tudo a seu redor. Os 
jovens se envolvem em tudo com mais facilidade e isso dispõe o fato de serem os assuntos do 
momento.
 O meio ambiente, novas tecnologias e a educação em si formam a composição de 
um cenário relacionado a descrever a atualidade. Os assuntos a respeito desses termos estão 
deixando os jovens duvidosos. O que fazer a respeito do meio ambiente agora que essa nossa 
base de sobrevivência está se devastando? E o mundo tecnológico que aproveita do espírito 
consumista da mocidade para vender suas ideias a partir do marketing? E o papel da educa-
ção no sentido da aprendizagem? Será mesmo que o jovem está sendo individualista e con-
sumista aos exageros? Essas questões ficam pulando de cabeça em cabeça deixando reflexões 
a serem feitas.
 Nossos jovens têm que parar de agirem com ignorância e agirem com prescisão. As 
dúvidas podem ser esclarecidos de um jeito ou de outro. Mesmo com todas essas informa-
ções que chegam em nossas mentes, podemos “filtrá-las” e “jogar fora” essas mesmices es-
túpidas que rondam pela fala de cada um. O jovem deve apoiar a sustentabilidade e exercer 
melhor seu papel nos estudos. Se isso fosse feito, nosso país estaria em grande progresso. 
Olhe aí os grandes exemplos que temos, de países desenvolvidos apoiando esses meios. Mas, 
aqui no Brasil, parece que isso não faz diferença. Os jovens precisam tolerar as consequências 
de atitudes fúteis do governo que nem sempre são aos seus favores.
 Logo, os jovens precisam melhorar mais suas escolhas em relação à política em geral. 
As virtudes de um bom pensamento levam a condições melhores de vida. Mas como lidarão 
com isso? Com todo esse mundo ao redor da juventude que só sabe pressioná-la? Mas, eis 
a questão: os jovens estão ou não de acordo com a globalização? Suas dúvidas continuarão 
sendo as mesmas dúvidas? Como poderão resolver seus problemas? Há uma resposta: exite 
consiência em cada um.
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