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Uso exagerado do computador cria abismo entre pais e filhos 
 
A influência do computador no ambiente familiar é tema polêmico. A maioria das pessoas não 
hesita em apontar que o uso exagerado dessa ferramenta desagrega a família, cria um abismo 
separando pais de filhos e causa uma relação amarga no chamado "lar, doce lar". Para a dona 
de casa Ana Paula Silva, de 30 anos, o computador é uma das melhores invenções do mundo 
moderno: “Ficou muito mais fácil e rápido pesquisar, ter conhecimento sobre qualquer 
assunto. Podemos entrar em bibliotecas, consultar enciclopédias, procurar palavras no 
dicionário, traduzir textos, ler jornais e revistas, fazer compras, utilizar games e fazer visitas 
virtuais a qualquer museu do mundo. Ou seja, é o universo à disposição dentro de casa, com 
um simples click do mouse.” 
 
Mais didática, a professora Tatiana Lebedeff observa que o uso da internet tem ocupado 
espaço bastante significativo na vida dos adolescentes. E explica: “Encontra-se presente no 
meio escolar, no convívio social e familiar. Esse é o lado bom dessa invenção maravilhosa. 
Mas, como tudo na vida, também há o lado ruim, porque nada é perfeito: O computador tem 
afastado as pessoas do convívio familiar. Hoje, dificilmente se faz ao menos uma refeição com 
todos os membros da família à mesa. Há alguém no seu mundo individualista, globalizado, 
virtual.” A professora lembra que ocorreram mudanças no relacionamento de amigos e na 
maneira de se divertir: “As brincadeiras tradicionais do passado estão sendo abandonadas e 
substituídas pelo computador. Cresce o número de jovens e crianças que se tornam 
dependentes dessa máquina por várias horas ou até o dia todo. Com isso, o diálogo entre pais 
e filhos ficou quase inexistente.”  
 
Que o diga o funcionário público Hélio Pereira, de 50 anos, às voltas com a filha universitária, 
de 23, que passa o dia todo com o laptop, inclusive levando-o até para o banheiro. “Ela não 
larga essa porcaria!”, desabafa. 
 
A mesma reação tem a advogada Adriana Duarte, de 45 anos. Ao levar os dois filhos 
adolescentes para jantar em uma viagem a Nova York, se deu conta de que estava falando 
sozinha, enquanto os dois, cada um com seu celular, navegavam na internet respondendo e-
mails. 
 
“Senti-me sozinha”, afirmou. Hoje, os pais passam a maior parte do dia no ambiente de 
trabalho, sujeitos à pressão, ao cansaço e ao acúmulo de estresse. Esta ausência atinge 
também os filhos, que se fecham em um mundo particular por horas a fio no quarto ouvindo 
música, escrevendo no diário, conectados à internet ou "pendurados" ao celular. Conforme 
explica a psicóloga Silvia S. de Mello: “Neste mundo particular não há lugar para os pais, 
apenas para os amigos. Isso não quer dizer que os pais sejam inadequados. Mas significa uma 
fase introspectiva em que o adolescente busca respostas, levanta dúvidas sobre si mesmo e 
sobre o mundo, questiona valores até então tidos como absolutos.”  
 
A educadora Isabel Vargas concorda e lembra que antigamente a família se reunia na sala para 
assistir televisão. E completa: “Hoje, adultos, adolescentes e crianças têm TV, computador, 
telefone e celular nos respectivos quartos, o que favorece o distanciamento, cada um 
assistindo o que lhe interessa. Com isso, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, 
introvertidas e individualistas.” Para a educadora, a criança parece crescer rápido demais, 
perdendo muito cedo o doce sabor da ilusão, da fantasia, da pureza, da ingenuidade, pela forte 
influência da mídia: “O jovem torna-se descrente de certos valores que podem lhe parecer 
ultrapassados, pelo que está faltando ser passado pela família, e frente às ‘verdades’ ou 
realidade que lhe é transmitida de maneira muito forte. O adulto sente-se frustrado pela 
impotência de enfrentar um concorrente tão poderoso,que ao contrário, deveria ser um auxiliar 
na educação dos filhos. O idoso fica totalmente fora deste contexto, tão distanciado de tudo 
aquilo que vivenciou no passado e que se processa numa velocidade acentuada, num ritmo 
diferente daquele que a idade lhe permite acompanhar, entender e absorver. 
 



 ” Ainda segundo a psicóloga Silvia de Mello, é necessário a reflexão por parte dos pais sobre 
os motivos que levam um filho a exagerar no tempo gasto diante do computador e questiona: 
“Será que os momentos de intimidade familiar são prazerosos e acolhedores? Ou são 
de tensão, quando o melhor é se fechar? Há espaço no convívio familiar para o afeto 
e a diversão?” 
 
A pedagoga Claudia Gonzaga, de 49 anos, mãe dos estudantes Rebecca Ariadne, de 21 anos, e 
Zandor Dimitri, de 20, é de opinião que o computador não cria problemas nem afasta os 
membros de sua família. Adepta das redes sociais, comunica-se com os filhos adolescentes por 
meio delas. Recebe e deixa recados, faz brincadeiras e comentários, assim, se relaciona não só 
com eles, mas também com os amigos deles. Ela complementa: "Muitas das amizades virtuais 
viram presenciais. 
 
Incentivo  encontros aqui em casa para diversão com twitcam, videogames, música, dança e 
filmes. A internet também contribui na união com parte da família que não mora no Rio. Posso 
acompanhar o crescimento dos meus sobrinhos e aliviar a saudade de minha irmã. 
 
"Especialistas americanos, como John Naisbitt, acham que com o acesso aos computadores 
será possível às famílias educarem os filhos no próprio lar: “Dois milhões de crianças 
americanas já recebem educação escolar em casa, dos próprios pais. A experiência mais 
comum é que crianças educadas assim têm dificuldade de se envolver com más amizades, 
respeitam os pais, têm um desempenho educacional superior ao dos alunos em escolas 
públicas e até particulares.”  
 
A psicóloga clínica Patrícia Vasconcellos Pires Ferreira observa que os ambientes virtuais até 
tentam simular os ambientes de convívio social: "Temos sala de bate-papo, sala dos 
professores, mural, hora do recreio. Os recursos tecnológicos são instrumentos culturais da 
nossa época e devemos fazer a apropriação deles. Podemos assistir a programas de televisão 
ao lado dos nossos filhos, jogar videogames, navegar na internet em busca de informações 
para trabalhos escolares ou providenciar um software educativo. Mas não podemos deixar de 
brincar com nossos filhos, de contar-lhes histórias, tocá-los, ouvir as suas confidências. Não 
podemos deixar de fazer com que acreditem que a vida é bela.” 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10, 11 e 12 jun. 2011, Seudinheiro, p. 
B10. 
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