USO DA INTERNET NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS DA RELAÇÃO ESCOLA X FAMÍLIA
Nos dias atuais onde a tecnologia faz parte do cotidiano, os pais têm enfrentado um grande desafio
na educação de seus filhos: como garantir o uso da internet de maneira ética e segura às crianças a fim de
que ela possa servir não só como fonte de educação, mas também lazer e comunicação, sem que o seu uso
possa representar um risco à sua integridade física e moral?

A Internet se tornou ferramenta de pesquisa, comunicação e sociabilização. Enciclopédias e
dicionários foram substituídos pela Wikipédia, revistas e jornais foram substituídos por pesquisas realizadas
no Google e telefonemas e encontros foram substituídos pelas redes sociais. Uma transformação de hábitos
à velocidade da luz que gera ansiedade nos pais de crianças da chamada geração Y e Z (os nativos digitais)
por não conseguirem acompanhar a rapidez e a habilidade de seus filhos em aprender novas tecnologias.
Essa frustração acaba fazendo com que se ausentem da vida digital de seus filhos desconhecendo assim os
riscos a que eles ficam expostos ao usar a internet sozinhos. Pornografia infantil, pedofilia, cyberbullying,
violação da privacidade, exposição da imagem, vírus e infração de direitos autorais são apenas alguns dos
riscos a que uma criança se expõe usando a internet sozinha. A curiosidade somada à habilidade nata de
usar a tecnologia faz com que elas explorem rapidamente novos serviços, a exemplo das redes sociais, e
iludidas pela falsa imagem da “liberdade do mundo virtual” expõe‐se publicamente, denegrindo sua imagem
e tornando‐se alvo fácil de pedófilos. É neste momento que a relação pais e filhos deve atuar incisiva e
constantemente a fim de que, com sua experiência e maturidade, os pais possam orientar seus filhos sobre
ética e segurança afastando‐os de situações de riscos. Esta relação de cumplicidade entre pais e filhos
oferece segurança à criança para buscar ajuda sempre que necessário. Segundo pesquisas, 79% das crianças
já tiveram alguma experiência negativa na internet, 58% já adicionaram alguém desconhecido em sua rede
social, 19% não têm nenhuma referência de segurança e 20% não contam aos pais agressões sofridas pela
internet por medo de repreensão.

Mas as consequências do uso não orientado da Internet não param por aí: se refletem na vida
escolar das crianças ocasionando problemas de relacionamento entre colegas e também com os professores
(cyberbaiting), fruto de uma postura incorreta nas redes sociais e baixo rendimento escolar, pelo uso
excessivo da tecnologia. Assim o problema cresce exponencialmente para ambos os lados: escola e família.
Então de quem é de fato a responsabilidade pela educação tecnológica das crianças? Família ou escola? A
resposta é AMBOS, pois a escola usa e sugere o uso da tecnologia como fonte de pesquisa. E como as escolas
podem então ser inseridas nesse contexto, proporcionando benefícios diretos entre alunos e docentes e
entre pais e filhos? A resposta é: através da palestra EDUCAÇÃO PEDAGÓGICA X EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
oferecida às famílias. Através dela, os pais compreendem a importância de aprender a usar o computador e
a internet para participar da vida digital de seus filhos, orientando‐os a utilizar a rede de maneira correta e
ética para os estudos, lazer e comunicação.

QUAL O OBJETIVO DA PALESTRA?
Na palestra são abordadas questões de segurança na utilização de vários serviços na Internet
(navegador, buscadores, redes sociais, comunicadores instantâneos, etc) bem como na utilização de vários
dispositivos (computador, smartphones, plataformas de vídeo games). O objetivo a ser alcançado com este
trabalho é de que os pais se tornem conscientes da importância do acompanhamento de seus filhos no uso
da internet bem como suas atividades em redes sociais e como a ausência deste acompanhamento pode
afetar sua vida pessoal e escolar. Adquirem também conhecimento e habilidade para:

•
•
•
•
•
•
•

Realizar algumas configurações de segurança nos computadores de casa
Realizar pesquisas escolares com mais segurança através do Google
Habilitar ferramenta de monitoramento de uso da Internet
Capacidade para orientar os filhos acerca da ética e privacidade no uso de redes sociais
Coibir a pedofilia, pornografia infantil on line e cyberbullying
Estipular uma regra de conduta e uso do computador, internet e gadgets
Buscar ajuda em casos de abusos e/ou ameaças on line

A QUAL PÚBLICO ESTÁ DIRECIONADA?
A palestra EDUCAÇÃO PEDAGÓGICA X EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA está direcionada a escolas (pais e
educadores) e empresas (colaboradores) que desejem oferecer ao seu público uma orientação efetiva sobre
segurança de crianças e adolescentes na Internet.

MATERIAL EDUCATIVO
A palestra contempla a distribuição de 2 folders educativos: dicas para utilização segura da internet e
regras de conduta em redes sociais.

QUAL A DURAÇÃO DA PALESTRA?
A palestra tem a duração de aproximadamente 2 h, podendo se estender um pouco mais a fim para
esclarecimentos de eventuais dúvidas dos participantes.

SOBRE A PALESTRANTE
Para saber mais sobre Gracielle Torres clique em seu nome no menu superior.

REFERÊNCIAS
Depoimentos sobre os trabalhos de Gracielle Torres podem ser vistos clicando no link Depoimentos
no menu superior do nosso site www.protejaseufilhonainternet.com.br

