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Estado da questão



Retrato 

O uso das tecnologias (PC, 
Smartphones, Tablets) é 

uma exigência cultural e não 
mais uma escolha

É uma ferramenta 
ambivalente, por isso, 

precisamos nos educar para 
o uso correto

Em virtude da ambivalência 
e do prazer associado ao 
que é mal, muitos estão 

sendo prejudicados e não 
estão se dando conta 

Um grande número de 
pessoas já estão 

dependentes

Preferimos nos calar porque 
nosso telhado é de vidro

Boa parte dos pais 
abandonam a questão por 
não conseguirem mudar a 

situação e/ou não quererem 
se indispor com os filhos



O que diz a Dorita
Porto?



Adolescente e tecnologias
Dorita Porto

Antes de continuar, veja o vídeo do 
link abaixo:

https://formarfamilia.com.br/aula-
gratis-adolescentes-e-tec



Para educar as crianças e 
adolescentes



Com qual idade permitir o uso

Não existe idade correta para se dar o celular, mas se deve adiar o 
máximo possível para dar tempo que ele amadureça e saiba usar 
de modo correto esta ferramenta

Não pressupor maturidade para o uso



Quando permitir
1. Conversar para compreender para que o filho precisa do celular

2. Será realmente necessário ou é só capricho?
◦ Conversar e dialogar com os filhos, deixando que eles falem e encontrando 

juntos uma resposta

◦ Cuidado com a resposta, pois eles podem não revelar a real intenção

3. Educar para distinguir entre um brinquedo e uma ferramenta de trabalho e 
de comunicação

4. Não ter medo de remar contra a maré, pois vocês tem responsabilidade 
sobre os filhos e não os pais ao lado



Possíveis regras a serem construídas juntas e que 
podem ser escritas como um compromisso conjunto a 
ser assinado

Carregar o celular/tablet somente no quarto 
dos pais

Celular/tablet não vão para a escola

Nunca usar celular/tablete durante as 
refeições

Não se fica sozinho no quarto com o 
celular/tablet

As senhas devem ser do conhecimento dos 
pais

Se quebrar, não comprar ou consertar 
imediatamente e pedir que eles ajudem a 
pagar

Se perder o celular/tablete não comprar outro

Ter um celular/tablet/PC da família para uso 
comum

Não dar possibilidade de se acessar filmes e 
séries no celular

Manter regras de convivência no uso do 
celular



Para educar os filhos mais velhos 
ou ajudar aqueles que já estão 
com o uso comprometido



Ponto mais importante

Criar um canal de comunicação aberto para 
tratar do assunto em vista de uma melhora 

para todos nós e não só para os nossos 
filhos e para encontrar a resposta sobre 

como usar de modo correto as tecnologias



Bons lembretes

Desafiar para o bom uso e 
não só reprimir

Procurar ago para substituir 
e não só retirar

Ler livros

Fazer 
passeios

Conversar



As virtudes

Favorecer a aquisição 
da virtude da 

fortaleza, que ajuda

A resistir ao mal A insistir no caminho

Em resumo, ajuda no 
autodomínio, que 

torna capaz de amar



Meios para ser forte

Procurando o bem, fácil 
ou difícil, mesmo quando 
isto não é prazeroso

Evitando o mal fácil 
mesmo quando ele é 
prazeroso

Evitando o mal difícil 
mesmo quando isto não é 
prazeroso



Consequências 
negativas do uso



Look up - Kleber Carriello - Gary Turk

Antes de continuar, vejam o vídeo 
do link abaixo:

https://youtu.be/EPoUKDuGMLg



O que estamos perdendo/sofrendo pelo 
mau uso?
A tela protege de emoções e, 
por isso, matam a afetividade 

Para quem não quer se expor, 
favorece o isolamento afetivo 

Vamos perdendo a 
capacidade de estabelecer 

relações interpessoais ao vivo

A perda das 
horas juntos em 
família e amigos

A perda das 
conversas de 
qualidades



O que estamos perdendo/sofrendo pelo 
mau uso?

A “publicização” do pessoal no nível 
hard

Perda da capacidade de viver 
momentos pessoais, pois nos 

preocupamos mais em gravar e 
fotografar do que viver

Perda da autoestima, pois nos 
viciamos a ter os likes



O que estamos perdendo/sofrendo pelo 
mau uso?

Estamos perdendo o tempo livre - o otium sanctum

Estamos perdendo o silêncio, imprescindível para amadurecer e aprender

Estamos perdendo o gosto e a prática da leitura, imprescindível para 
amadurecer e aprender

Estamos perdendo os espaços de solidão, imprescindível para amadurecer e 
aprender



O que estamos perdendo/sofrendo pelo 
mau uso?

Talvez o pior de tudo 
é que estamos 

“emburrecendo” e 
provocando em nós 

uma demência 
digital



Sobre o emburrecimento
Outros estudiosos que dizem o mesmo de Dr. Spitzer:

Annamaria Testa, Estudiosa de comunicação

Eugenio Ioro, Prof. de Social Media Analysis da Universidade de Nápoles

Alessandra Faitelli, Profª de Italiano e Latim 

Drª. Jean Twenge, Profª de Psicologia da Universidade de San Diego – EUA

Dr. Francis Eustache, Prof. de Neuropsicologia Universidade Caen 

Mag Jackson, Editorialista e autora do livro “Distracted”

Dr. Gary Small, Prof. Psiquiatria da Universidade de da Califórnia – EUA 

Dr. Michael Merzenich, Neurocientista 



Conselhos gerais



A formação pessoal e dos filhos

Sair do achismo e da falácia da defesa pessoal e de nossos 
filhos

Investir na própria formação, pois ninguém nasce sabendo 
ser pai ou mãe e não tivemos, muitas vezes, bons modelos

Incentivar os filhos à leitura, lendo para eles e comprando 
muitos livros, os que ele querem ler



Ler com urgência

OS PAIS OS FILHOS



Participar de nossas atividades


