
Mães adaptam-se ao universo tecnológico dos filhos e até os superam 
Por Edson Soares 
 
Para se aproximar de seus filhos ou para diversão própria, mães aderem a messengers, 
PlayStation, iPod, blogs e comunidades online. 
 
Quando jovens elas descreviam seu dia-a-dia em diários e talvez tivessem que ligar para a 
telefonista para fazer um interurbano. Sem imaginar que um dia fossem encarar um 
computador, as gerações de mães de hoje em dia tiveram que se adaptar à era dos blogs para 
não ficar obsoletas e permanecer, mesmo que virtualmente, perto de seus filhos.  
 
Para se ter uma idéia, da comunidade residencial de usuários da web no Brasil, que totaliza 
14,1 milhões de internautas, segundo dados recentes do Ibope, aproximadamente 25% são 
mulheres acima dos 25 anos, com chances portanto de serem mães. 
 
Mesmo sem dados específicos para a categoria, é possível se ter uma idéia da navegação das 
mães, por aproximação estatística. Mulheres com 21 anos ou mais e com criança ou 
adolescente de 2 a 17 anos em casa são responsáveis por 14% da navegação de sites da 
categoria educação e por 12% do tráfego em buscadores. Nos portais de entretenimento, o 
grupo responde por 11,8% dos usuários.  
 
Mas os desafios extrapolam a navegação na web. E para conferir como elas estão encarando 
os novos tempos, o IDG Now! conversou com algumas mães que se anteciparam à grande 
maioria e se renderam às tecnologias comumente associados à faixa etária de seus herdeiros, 
como comunidades online, messengers, o PlayStation, o iPod, entre outras tecnologias. 
 
Start: começa o jogo 
Com 43 anos, a fonoaudióloga Tereza Cristina é um exemplo de mãe high-tech que onze entre 
cada dez adolescentes gostariam de ter. Exageros a parte, o exemplo da mãe viciada em 
PlayStation agradaria boa parte da geração de jovens gamers.  
 
Cristina divide com os filhos Luiz Felipe (20 anos), Luiz Fernando (16) e Rafael (14) os 
consoles Nintendo 64, PlayStation I e II e dois computadores dedicados à diversão digital que 
possuem em casa. A mãe, que ainda lembra do surgimento do Telejogo, aproveita sua 
tendência gamer para se aproximar dos filhos.  
 
“As pessoas acham que é uma coisa para menino ou criança. Mas é uma representação da vida 
e tem muita coisa legal. Um dia, jogando San Andreas (da série de games Grand Theft Auto,da 
produtora RockStar), tivemos que ir atrás de um mapa para eles entenderem a localização das 
cidades do game. É uma forma de aprendizado. E acima de tudo, uma diversão”. 
 
Adepta de outras novas tecnologias, como o MSN Messenger e o Orkut, Cristina já apelou à 
chave geral quando os filhos tumultuam a ordem de quem pega o controle. Outra alternativa 
era assumir o comando. “Se tem briga, eu falo ‘então não é a vez de ninguém, é a minha’”. 
 
No final das contas Cristina se tornou popular até entre os amigos dos filhos. “Eles me tratam 
por ‘você’ e os que têm banda me chamam para os shows. As outras mães costumam dizer 
que falo a linguagem deles”, vangloria-se. 
     
Contrato musical 
“Mãe eu quero um iPod”. Foi assim que Ana Beatriz Gregori, 52 anos, ouviu pela primeira vez o 
nome do tocador digital da Apple às vésperas de uma viagem ao exterior. A empresária se viu 
intimada pelo filho Cláudio, de 23 anos, a trazer o aparelhinho que a surpreendeu a ponto de 
fazê-la comprar uma unidade a mais para uso próprio. 
 
“Acabei comprando um para mim e outro para ele. Eu adoro música e também achei super dez 
o fato de ser pequeno, fácil de transportar e a quantidade de música que ele armazena”, conta 
a dona de um iPod Nano, branco, de 2GB. 
 



Com seu tocador há cerca de seis meses em mãos, Ana Beatriz ainda pede ajuda ao filho para 
passar as músicas do computador para o iPod. “Ele tem que pagar por eu ter trazido um para 
ele, não é?”, brinca acrescentando que precisa aprender rápido a transferir os arquivos.  
 
Com seu repertório composto por músicas italianas e até “alguns rocks”, Ana Beatriz usa seu 
iPod enquanto faz esteira e no carro, quando viaja. “Seleciono as músicas no computador e 
depois meu filho as transfere para o iPod. Para fazer ginástica, adoro aquele tunts-tunts-tunts 
que eles gostam”, explica, referindo-se à música dance. 
 
Para Ana, o iPod virou motivo extra de comunicação com o filho. “Como eu preciso aprender e 
a moçada é quem sabe mexer com isso, o iPod se transformou em motivo de interação. Faço 
perguntas absurdas, mas faço”.  
   
“Gente da minha idade normalmente vêem essas coisas e dizem ‘Ah, que legal’, mas fica só 
assistindo. Entrar nesse universo é uma opção que permite se aproximar dos filhos. Você 
passa a ter coisas para perguntar. E coisas das quais eles gostam de conversar”, finaliza a mãe 
que também acaba de se cadastrar ao MSN. 
 
Scraps de mãe 
Já a professora Maristela Peregrine, 45 anos, ouviu muito seus alunos e sua filha Beatriz falar 
do tal Orkut antes de se render ao site de relacionamento. E o receio inicial foi logo substituído 
por uma quase dependência que criou dificuldades.“Fico ansiosa para saber se alguém me 
mandou um recado. Por isso me condicionei a usar somente durante a noite, quando chego do 
trabalho”. 
 
“Agora que comecei a usar o Orkut, entendo o porquê da febre. Ele facilita muito a 
comunicação”, explica a professora que utiliza a ferramenta para reencontrar antigos amigos e 
ex-alunos. “Através das comunidades das escolas eu encontrei uma aluna de 20 anos atrás. 
Até me emocionei”. 
 
Mas nem tudo são flores, ela se preocupa com a exposição exagerada e a perda de 
privacidade. “Eu tinha receio, afinal é possível entrar para xeretar. Por isso, achei interessante 
o novo recurso de saber os cinco últimos que entraram no seu perfil. Mas quando é para 
reencontrar alguém, passar uma informação que acrescente algo, aí eu acho um veículo bem 
positivo”. 
 
No relacionamento com a filha de 19 anos, Maristela pondera. “Parece que estou invadindo um 
espaço dela. Mas já que insistiram, agora têm que agüentar”. A professora afirma que não 
vigia Beatriz, explicando que visita o perfil da filha para encontrar pessoas que conhecem em 
comum. 
 
A mãe orkutmaníaca acredita quem quando se trata de uma criança, o site pode ser usado 
como ferramenta de controle e guarda. “Os pais devem checar os perfis das crianças, que por 
sua vez precisam saber que eles entrarão ali para vigiar. Mas com o adolescente é diferente. É 
uma fase de definição e eles podem se sentir invadidos. Aí é preciso conversar e mostrar que 
eles serão respeitados”. 
 
A professora explica que, dependendo do relacionamento, o Orkut pode ser um canal de 
aproximação. “Ele não substitui a qualidade do relacionamento pessoal, mas é um acessório 
que permite o contato, afinal os jovens são ligados ao computador e tem mães que saem pela 
manhã para trabalhar e só voltam à noite”, explica Maristela, que já chegou a navegar por 
mais de três horas contínuas pelo Orkut, sensação entre os jovens brasileiros. 
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