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ONG financiada pela rede social Facebook cria cartilha para ajudar pais a controlarem filhos na 
rede mundial 
 
Cada vez mais pais estão adotando métodos modernosos para punir seus filhos. Se, 
antigamente, o castigo mais cruel era cortar a mesada, hoje as penalidades têm tudo a ver 
com a vida tecnológica da gurizada. Quem cria problemas em casa ou no colégio agora corre o 
risco de ter internet cortada, celular recolhido, videogame trancafiado e até página de Orkut ou 
Facebook desativada. 
 
Uma pesquisa recentemente feita nos EUA, da Pew Internet em conjunto com o projeto 
American Life, indica que 62% dos pais disseram já ter confiscado o celular de seus filhos 
como punição. Por aqui, não tem sido muito diferente. 
 
O profissional de tecnologia Gilberto Amaral sabe disso. 
 
Ele tem dois filhos, Rodrigo, de 7 anos, e Gustavo, de 4, ambos estudando em horário integral. 
Ao menor sinal de confusão doméstica, ele e sua esposa Luciana decretam: nada de Nintendo 
DS, Wii ou computador. 
 
Quem sofre mais é o mais velho, pois em nosso prédio há uma lan house com micros e 
videogames, e deixo-o ir muito pouco lá. Prefiro sempre que ele brinque com as outras 
crianças — diz Gilberto, que deixa os meninos terem o mínimo de contato com o computador. 
 
Só deixo nos fins de semana, quando deixo... 
 
Pais devem seguir passos das crianças na internet Gilberto limitou a vida online de seus filhos 
a cerca de 5% de seu tempo. É então que eles rapidamente aproveitam para jogar o 
videogame Wii pela internet ou pelo site Club Penguin. 
 
Eu diria que, em 25% dos encontros físicos com outras crianças, meus filhos se dedicam a 
jogar videogames juntos, seja na casa de algum deles ou na lan house do prédio. 
 
Existem também encontros fortuitos, por exemplo, em sala de espera de consultório médico 
ou em restaurantes. 
 
Nessas ocasiões, os meninos se conectam com as crianças próximas e jogam Nintendo DS on-
line. 
 
Denise Carvalho, por sua vez, é mãe de Beatriz, de 12 anos, e garante que privar a filha do 
acesso ao notebook faz maravilhas. 
 
Afinal, sem internet e joguinhos, eventuais negociações entre as duas sempre acabam fluindo 
muito melhor. 
 
Trabalhando com tecnologia da informação (TI) numa estatal, Denise conhece bem os limites 
que impõe à filha, que, em geral, passa apenas 20% de seu tempo grudada no computador. 
 
Depois que aplico um castigo tech, demora um pouco para ela se recuperar. — conta Denise 
Carvalho. Até que ela tenta disfarçar, mas fica com uma tromba que só acaba mesmo quando 
termina o castigo. 
 
Gustavo Guimarães é pai de Matheus, de 10 anos. Para ele, a gravidade da infração define o 
tipo de pena aplicada: Uma resposta atravessada pode gerar uma desconexão da internet, 
mas mantendo os privilégios de acesso ao computador. Neste caso, ele fica limitado aos 
joguinhos locais que vêm com o Windows, e que, convenhamos, são bastante sem graça — 
conta Gustavo, que parece ser o mais durão dos pais. Para uma malcriação mais séria, veto 



também os videogames. E uma recusa em reconhecer o erro e se desculpar termina por 
abranger os demais equipamentos do quarto, que são a TV, a Net e o DVD. 
 
Matheus ainda não tem o hábito de substituir o contato real pelo virtual, como fazem as 
crianças um pouco mais velhas. Porém, por ter um blog, o menino curte os novos amigos que 
surgem com frequência pela caixa de e-mail, já que Gustavo por questões de segurança 
resolveu desabilitar a área de comentários no site do garoto. 
 
Gustavo está certo. Vigiar a criançada que está na rede é fundamental — veja abaixo. 
 
Não por acaso, a ONG Connect Safely, financiada pelo Facebook, publicou esta semana um 
manual para pais, sugerindo a adoção de cuidados com a privacidade. 
 
Algumas dicas são: adicione seu filho como amigo no Facebook; confira se a idade que ele 
forneceu está correta; negocie com ele quais informações ele poderá publicar na rede etc. A 
cartilha também apresenta links que podem ajudar no controle sobre o uso que os jovens 
fazem da rede. 
 
Um deles contém a listagem de atitudes que indicam estado depressivo da criança. Assim 
como na vida real, todo cuidado é pouco. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 11 nov. 2010, Economia, p. 30. 


