
Tive acesso a um fantástico
material intitulado A ge-
ração interativa na Ibero-
améríca - Crianças e Ado-
lescentes d/ante das telas.

Trata-se, na verdade, de uma
ampla pesquisa realizada em
sete países: Argentina, Bra-
sil, Chile, Colômbia, México,
Peru e Venezuela, promo-
vendo um mergulho profun-

do sobre os hábitos, preferências, comportamentos,
valores de crianças e jovens, entre 6 e 18 anos, no que
se refere às tecnologias contemporâneas de informa-
ção e comunicação. É o retrato de uma nova geração,
obtido com dados colhidos entre 80 mil estudantes.

Entre as temáticas, encontrei: a internet e a televisão,
o celular, os videogames, e uma visão específica so-
bre cada país citado acima, tendo em vista sua reali-
dade econômica, cultural, educacional e social.

Não preciso dizer a vocês que fiquei apaixonada por
tal material (disponibilizado gratuitamente no Portal

Educarede; http://www.educarede.info/biblioteca/
LivroGGII_Port.pdf), além de ter ficado, também,
surpresa, preocupada e alarmada...

De acordo com a pesquisa, essa geração conectada,
independentemente de sua condição socioeconô-
mica, apresenta um grau expressivo de posse e uso
das tecnologias contemporâneas (internet, celular,
videogames e televisão).

A navegação pela web é uma prioridade na vida
dos entrevistados, crianças entre 6-11 anos e jovens
entre 12-18 anos, substituindo as atividades sociais,
de lazer tradicional, lazer audiovisual e tempo des-
pendido às tarefas escolares. Analisemos alguns da-
dos que mostram quais são as ações principais que
crianças e jovens realizam na internet:

Comunicar

A geração interativa comunica-se por meio de ferra-
mentas síncronas e assíncronas, como MSN (70%),
e-mail (62%), SMS (24%), bate-papo (19%) e VolP
(9%). (Tais dados foram obtidos na aplicação de uma
questão de múltipla escolha).

Conhecer

Também a web aparece como fonte de conheci-
mento e informação, mencionada por 61% dos en-
trevistados. Dentre os assuntos mais procurados es-
tão: lazer (música, jogos, humor, esportes, notícias,
hobbíes, programas de TV, software e concursos),
educativos e conteúdo "adulto".

Compartilhar

Um dos motivos por que a internet faz tanto sucesso
entre as crianças e jovens é a possibilidade de inte-
ração e criação.



Recursos tecnológicos como rádio e TV pressupõem
passividade. Diferentemente deles, a internet propi-
cia uma interação permanente e uma possibilidade
fantástica de upgrade: passamos de telespectadores
a emissores! De passivos a ativos! De leitores a reda-
tores! De seguidores a seguidos!

Segundo a pesquisa, 40% possuem páginas pró-
prias, sejam elas sites, blogs ou fotoblogs. Vou mais
além... A pesquisa não contemplou usuários de sites
de relacionamento, como criação de conteúdo, pois
são, ao mesmo tempo, páginas pessoais, blogs, foto-
blogs e videoblogs. Se tivesse esse enfoque previs-
to na pesquisa, certamente esta porcentagem seria
bem maior (Em minhas andanças pelo Brasil afora,
pergunto aos alunos sobre quem tem página no
Orkut e sempre tenho um índice superior a 90% de
confirmação).

Divertir

A internet é, inegavelmente, uma fonte de lazer. Traz
jogos on-line, rádios, TV digital, conteúdos específi-
cos e tudo mais que o internauta quiser para entre-
tenimento.

É fácil entender, portanto, o poder e o encantamen-
to que a web exerce sobre nossos filhos e seus pa-
res... E o grau de importância e influência que isso
tem representado em suas vidas...

O curioso (para não dizer trágico) é que tudo tem
acontecido à revelia dos pais, que não intervém, não
orientam. Muitos sequer sabem quais são as prefe-
rências virtuais de seus filhos. Não sabem por onde
navegam, quais amigos virtuais possuem, o que fa-
zem pela grande rede.

A pesquisa continua sua análise, mencionando
que pais e escola dificilmente interferem, mediam,
orientam a navegação, o processo de elaboração e
a postagem de conteúdo on-line. Diz ainda que pais
e professores deveriam ser internautas. E mais, inter-
nautas exemplares, que navegam, postam, tem pá-
ginas pessoais, conhecem as ferramentas, de modo
a terem conhecimento de causa e influência sobre a
criança e o jovem no que se refere à web.

É como na vida, respeitamos os mais velhos, ouvi-
mos seus sábios conselhos porque sua experiência
de vida permite a eles orientar-nos. Independente-
mente da formação acadêmica e da condição social,
pais e professores sempre cumpriram a função de
educar os mais novos: filhos e alunos.

O fato de ambos estarem desplugados está ge-
rando uma crise de autoridade entre educadores
e "educandos"... Atualmente, o jovem DECIDE a
compra de tudo o que se refere à tecnologia, em
especial celulares, computadores, acesso à ban-
da larga, etc. Tem a palavra final. São consultores
dos pais.

Os adultos não têm "experiência" para orientar
o jovem no que se refere à tecnologia e isso se
transpõe para outros aspectos de sua educação!

Minha gente, é tempo de reverter essa situação!

Não no que se refere ao aluno. Ele está no processo
evolutivo dele. Quem precisa mudar somos nós, os
Al (nascidos "Antes da Internet"). Precisamos assu-
mir nossa responsabilidade como formadores e ir à
luta... Ou melhor, ir à web!

Navegar, conhecer sites, escrever um blog ou sim-
plesmente acompanhar a navegação dos nossos
rebentos, fazendo as intervenções quando neces-
sário. Isso se tornou imprescindível.

Quantos de nós têm "noção" do que seu aluno anda
postando (escrevendo on-line) pela rede? Quem de
nós orientou sobre as questões de direitos autorais,
direito de uso de imagem, cyberbulling?

Logo, não podemos "dormir no ponto". Comece essa
missão (que não é impossível) hoje mesmo!
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