
TRANSFORMANDO A TECNOLOGIA NO BEM MAIOR: FÉ, FAMÍLIA E TECNOLOGIA. 
 
A relação das famílias com a tecnologia é um caminho sem volta, pois esta está cada vez mais 
acessível, seja em termos de custo e de facilidade de manuseio. Os smartfones são o melhor exemplo 
disso, com apenas um clic somos transportados do mundo real para o virtual, para ciberespaço, 
checamos e-mail, lemos as notícias e acessamos nossas mídias sociais. O mundo virtual não deveria 
ser diferente do real, não são opostos, mas o anonimato fortalece as pessoas, desinibição os une, nós 
apresentamos como queremos no mundo virtual, aumentamos a escala das coisas, somos altruístas. Os 
adultos acessam um smartfone cerca de 200 vezes por dia e as crianças veem isso e aprendem, nos 
Estados Unidos 32% das crianças de 8 a 11 anos têm um smartfone. Como sociedade precisamos 
prestar a atenção pois o ciberespaço precisa de regulações e as crianças e adolescentes precisam de 
proteção quando o acessam, assim como no mundo real. Quantas pessoas sabem o é deepweb e 
darkweb? A deepweb e darkweb representam de 96 % do conteúdo total da rede. Neste local estão os 
criminosos. Na web conhecida as ferramentas de busca como o Google funcionam, na deepweb não. 
Os adolescentes conseguem navegar pois existem tutoriais, menus e softwares para acessar a deepweb, 
para comprar de drogas, armas assistir a pornografia. São domínios anônimos que operam acima da 
lei. As crianças e adolescentes têm o direito de não serem expostas a esse conteúdo. O que está sendo 
visto não deveria ser visto. As companhias de tecnologia dizem que há uma moderação mas isso não 
pode ser substituído pelo olhar dos pais, por exemplo, filmes e jogos podem ser assistidos sem 
moderação, continuamente por longos períodos onde o mundo real não existe, apenas o virtual. As 
mídias sociais também devem receber a atenção dos pais pois têm relação com a depressão, o 
crescimento da deficiência do sono, com a dificuldade de construir uma identidade, com a 
delinquência, com o aumento das vulnerabilidades. Por exemplo, 9 em 10 meninas são insatisfeitas 
com seu corpo pois se comparam com o que veem nas mídias das celebridades, mas esquecem que 
aqueles corpos não são reais, são imagens tratadas para serem perfeitas. O mundo virtual é todo 
perfeito, mas o real não, é desafiador e difícil, e os jovens se acostumam com a facilidade perfeição do 
ciberespaço. No Japão 40% dos jovens na casa dos 20 e 30 anos não tem interesse em um 
relacionamento real, apenas no virtual. O fascínio da juventude pela própria imagem cria um 
narcisismo as vezes exacerbado, com claro prejuízo aos relacionamentos, onde a namorada(o) e 
amiga(o) são importantes apenas quando me satisfazem. Muitas adolescentes se encontram em sites 
de relacionamento e iniciam um contato virtual. A tendência do ser humano é projetar suas expectativas 
nessa pessoa, principalmente porque não há outras referências como o contato visual, tato, olfato, 
vestimenta, forma de falar e assim por diante. Se em uma conversa leio que alguém foi ao cinema 
concluo que essa pessoa gosta dos mesmos filmes que eu gosto, por exemplo. Essa projeção, que na 
maioria das vezes não se concretiza, gera uma decepção e aumenta as expectativas para o próximo 
relacionamento, que pode ocorrer em poucos dias. Há uma banalização que é levada para a vida adulta. 
É muito importante conhecer os contatos do filho nas mídias, perguntar quem, são e observar as 
respostas dos filhos, perguntar mais de uma vez a mesma coisa para ver se a resposta é a mesma, saber 
com quem estão se relacionando, ficar atento as alterações de comportamento. O acesso ao mundo 
virtual tem que ser limitado, para tudo há um momento, momento de estudar, dormir, brincar, assistir 
televisão e também de acessar o ciberespaço. O computador da família tem que estar em local de uso 
comum e não no quarto da criança e adolescente, e os smartfones devem ser desligados e entregue aos 
pais a partir de certo horário, principalmente as crianças não devem passar a noite com acesso livre ao 
ciberespaço. A internet foi feita com a ideia que todos são iguais, o que não é verdade, pois as crianças 
precisam de proteção, assim como no mundo real e isso é dever dos pais.  
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