
 

 

Tarefa 12 – Professora Viviane 
 

Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija um texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema A 
influência da mídia no comportamento da juventude atualmente, apresentando experiência ou proposta 
de ação social, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

 
http://juventudemidiatica.blogspot.com.br/2010/08/influencia-da-midia-na-vida-dos-jovens.html 

 
A insatisfação dos jovens brasileiros com o próprio corpo e com a sua condição social é imensurável e 

demonstra ser um sentimento crescente. A busca por uma posição de destaque, de superioridade ou de 
onipotência é uma marca deste século, processo involutivo se contrastarmos com a inoperância e o 
conformismo dos jovens frente aos problemas sociais da atualidade. Essa nova filosofia de vida, de insatisfação 
pessoal permanente, como se algo quase que inalcançável faltasse, priorizando-se o “eu”, é utilizada como 
mecanismo eficiente pela TV brasileira para venda de seus produtos, resultando na formação de uma nova 
juventude, em que a prioridade é a conquista da fama, do sucesso e do dinheiro, consequentemente de uma 
suposta felicidade ditada pela TV. 

http://corpohumanointegradoecomplexo.blogspot.com.br/2009/04/culto-ao-corpo-busca-pelo-corpo.html 
 

A indústria cultural se apresenta como um instrumento de grande poder, que através da sua influência na 
formação de nossa identidade, acaba por alterar e enfraquecer a nossa autonomia, através de um processo de 
alienação. Existem diversos veículos dessa poderosa indústria, entre os quais os mais utilizados atualmente são 
a televisão e a internet. Esses recursos da mídia são bem utilizados para adquirir a atenção de todos, para 
dominar as mentes e passar o que é o “melhor”. 

http://www.efdeportes.com/efd149/a-influencia-da-midia-na-vida-dos-adolescentes.htm 
 

Entre os adolescentes está sendo uma maneira de tentar fazer com que eles fiquem dentro de casa o maior 
tempo possível, fazendo com que percam o senso crítico, social e político, e passem a discutir qual a cor mais 
bonita da sandália da “moda”, qual o carro mais veloz, qual creme deixa a pele mais bonita, que blusa deixa 
mais forte, itens esses totalmente dominados pela poderosa indústria midiática. Os jovens mostram-se atentos 
à imagem que têm, possuem consciência de que esta pode permitir o trânsito pelos espaços que querem 
frequentar, ou impedir a circulação. O jovem da atualidade não absorve um estilo por tradição, mas faz uma 
escolha de estilos. 

http://www.efdeportes.com/efd149/a-influencia-da-midia-na-vida-dos-adolescentes.htm 
 


