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“A nova interdependência electrónica recria o mundo 
na imagem de uma aldeia global.”

Herbert Marshall McLuhan

Numa era em que o “homo sapiens sapiens” se transforma naquilo a que poderemos 
chamar de “homo technologicus” e em que a instituição escola incentiva e promove 
o uso das tecnologias de informação e comunicação por parte, não só dos alunos, 
mas de todos os seus agentes, devemos fazer uma reflexão séria e consequente acer-
ca das virtudes mas também dos riscos destas tecnologias.

Havendo no presente uma grande generalização da utilização dos computadores, 
da internet e das plataformas de comunicação, mas sobretudo das chamadas “Social 
Media”, como são o os casos do HI5, Faceboock, Myspace e Twitter, entre outras, 
temos de estar conscientes dos riscos que as mesmas encerram.

Embora tenha a convicção da existência de muitas virtudes, quer nas redes sociais 
quer na internet em geral, há alguns princípios que não devemos descurar e sendo 
a Internet um “lugar” excepcional, onde as crianças aprendem, conversam com os 
amigos da escola e, simplesmente relaxam e exploram, ela também pode ser um 
perigo. Devemos, enquanto pais e educadores, garantir a segurança dos mais novos 
com dicas para ensiná-los a usar a internet de forma segura e tranquila e efectuar 
uma vigilância atenta da sua navegação.

Os adolescentes necessitam da identidade do grupo e independência. Tendem a con-
ciliar os seus valores de família com os dos seus amigos. É importante que os pais 
continuem a orientar o uso da Internet nesta fase.

Para as crianças e jovens, podemos deixar alguns conselhos para que as suas “Web 
travels” sejam seguras, sem riscos associados, livres e produtivas. Nesta perspectiva, 
nunca devem revelar dados que não sejam necessários, como a morada e local de 
estudo e devem manter os seus perfis com informação básica, isto é, com primeiro 
e último nome, fotografias, que revelem pouco dos locais onde habitualmente pas-
sam os dias e cujas imagens de si próprios sejam naturais e sem grandes exposições. 
Devem sempre pôr em dúvida se a pessoa que “fala” connosco num determinado 
Chat corresponde, de facto, ao perfil apresentado e, por esta razão, nunca revelar 
dados pessoais ou de localização, números de telefone ou pormenores da nossa vida 
familiar. No caso de um dia revelarem algo que vos possa causar algum problema de 
segurança, devem alertar um adulto que confiem para que ele possa solucionar esse 
problema.

Quanto aos conteúdos que retiramos da internet, devemos ter uma atitude crítica 
relativamente aos mesmos e só utilizá-los depois de os cruzarmos com outras fontes 
ou com conhecimentos previamente adquiridos.

Para finalizar, resta-nos desejar a todos uma boa utilização das tecnologias de infor-
mação e comunicação, que as mesmas contribuam para o vosso desenvolvimento 
pessoal e, deste modo, para o desenvolvimento da sociedade em geral.

“Numa sociedade caçadora, as crianças brincam com arcos e flechas.
Numa sociedade da informação, as crianças brincam com conhecimento.”

Henry Jenkins
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