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● Precaução
Após uma informação ser propa-
gada na internet, não há como
controlá-la. E aquilo que era para
ser uma brincadeira entre ami-
gos pode ser acessado por ou-
tras pessoas e usado contra vo-
cê, agora ou futuramente. Sem-
pre considere que está em um
local público, que tudo que divul-
ga pode ser lido ou acessado por
qualquer pessoa.

● Privacidade
Use as opções de privacidade
oferecidas pelos sites. E seja o
mais restritivo possível: mante-
nha o seu perfil e os seus dados
privados, restrinja também o
acesso ao seu endereço de
e-mail, seja seletivo ao aceitar os
seus contatos, tome cuidado ao
se associar a grupos e a comuni-
dades e não acredite em tudo o
que você lê.

● Segurança
Cuidado ao divulgar fotos e
vídeos, pois ao se observar onde
eles foram gravados pode ser
possível deduzir a localização.
Não divulgue planos de viagens
nem por quanto tempo ficará au-
sente da sua residência. Ao usar
redes sociais baseadas em geolo-
calização, procure fazer check-in
apenas em locais movimentados
e, de preferência, ao sair.

● Respeito
Evite falar sobre os hábitos e a
rotina de outras pessoas. Muitos
optam por não usar redes sociais
e, portanto, podem não gostar
que você comente ou repasse
informações sobre a vida delas.
Não poste, sem autorização, ima-
gens em que outras pessoas apa-
reçam e não divulgue nada copia-
do do perfil de pessoas que res-
trinjam o acesso.

● Orientação
Se tiver filhos, oriente-os a não
se relacionarem nem oferecerem
informações pessoais a estra-
nhos. Informe-os também a não
divulgarem informações sobre
hábitos familiares. Alerte-os so-
bre os riscos de uso da webcam
e procure deixar o computador
em um local público da casa. Por
fim, respeite os limites de idade
estipulados pelos sites.

● Ética
Aquilo que você divulga ou que é
divulgado sobre você pode ser
acessado por seus chefes e com-
panheiros de trabalho, além de
compor um processo seletivo
futuro que você venha a partici-
par. Logo, antes de divulgar uma
informação, avalie se, de alguma
forma, ela pode atrapalhar a sua
carreira e evite divulgar detalhes
sobre seu trabalho.

Cresce exposição de jovens na internet
Pesquisa com 4 mil adolescentes revela que eles passam mais horas na rede e muitos mostram desejo de expor o corpo até para desconhecidos

3 PERGUNTAS PARA...

1.
Como você avalia os re-
sultados da pesquisa?
Esta geração é a primei-
ra nativa digital. Se por
um lado ela tem muita

facilidade de acesso e habilida-
de no uso das ferramentas, por
outro é muito jovem e sem pre-
paro ou maturidade emocional
para avaliar as consequências
desse uso.

2.E quais as motivações
para tanta exposição?
Necessidade de afir-
mação, de se sentir

parte da comunidade. O antigo
grupo do clube e do bairro ga-
nhou versão virtual. Por mais
que ele saiba o alcance disso, e
ele sabe, é como se sentisse
imune. E, em muitos casos, a
exposição traz perigos maiores
para o próprio autor, não para
um terceiro qualquer.

3.Mas o mundo virtual
aumentou essa sede
pela exposição?
O jovem sempre teve

essa curiosidade. Mas essa ex-
perimentação, no mundo pre-
sencial, tem determinado âmbi-
to de repercussão, muito dife-
rente do observado no mundo
virtual. O mundo virtual não
cria problemas psicológicos,
ele coloca um foco. Não gera,
ele potencializa. Da mesma for-

ma que sempre se recomen-
dou que os pais conheces-

sem os amigos dos filhos
e soubessem onde eles

estão, é preciso uma
versão virtual. Não

de forma policia-
lesca, mas parti-

cipativa.

Cuidados.
‘Nunca faria
isso’, diz
Maria Rita
Nunes, de 15
anos, sobre
expor o corpo

Rosa Maria Farah, do núcleo de
psicologia e informática da PUC-SP
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Ocimara Balmant

Maria Rita Nunes até ganhou
uma cadeira mais confortável do
pai para não sofrer de dores nas
costas durante as cerca de seis
horas diárias que fica em frente
ao computador de casa. Isso sem
contar as espiadas na internet
do celular durante o intervalo
das aulas no Colégio Santa Ma-
ria. Não raro, ela troca o tempo
de sono da madrugada para assis-
tir a algum vídeo publicado por
um amigo ou para postar no
Twitter. Afinal, foi por essa ferra-
menta que ela conheceu uma de
suas melhores amigas.

Aos 15 anos, a adolescente é o
retrato do que mostra a pesquisa
Nós, Jovens Brasileiros, realiza-
da pelo Portal Educacional, que
mapeou o comportamento de 4
mil estudantes de 13 a 17 anos,
alunos de 60 escolas particula-
res de todo o País. Neste ano, fo-
ram os próprios jovens que suge-
riram as questões que, depois de
selecionadas, compuseram o
corpo do questionário.

E, quando o assunto é inter-
net, as descobertas revelam des-
de questões mais objetivas – co-
mo o tempo de uso, que cresce
ano após ano – até temas bem
mais delicados, como a disposi-
ção a se expor na rede.

Um dos dados mais preocu-
pantes é o que mostra que, do
total de entrevistados, 6% deles
já apareceram nus ou seminus
em fotos na rede e o mesmo por-
centual já mostrou partes ínti-
mas de seu corpo para desconhe-
cidos por meio de webcam. Além
desses, outros 3% já pensaram
em se exibir dessa forma, mas
não puseram isso em prática.

Destemidos. “Isso reforça a
nossa percepção de que o jovem
acredita que a tela e a distância
relativizam o risco do perigo”,
diz o psiquiatra Jairo Bouer, par-
ceiro do Portal Educacional.
“Ou ele quer se diferenciar e ga-
nhar fama a qualquer preço, e pa-
ra isso avalia que vale a pena até
mostrar o corpo, ou ele é inocen-

te e acha que não é tão grave.”
O caso narrado por Caio Car-

doso Fossati, de 15 anos, aluno
do Colégio 12 de Outubro, foi de
completa ingenuidade, acredita
ele. Caio conta que um de seus
amigos recebeu de uma paquera
uma foto dela nua. “A garota gos-
tava dele e achava que era uma
forma de atraí-lo.” A estratégia
deu errado. Além de não se sedu-
zir, o adolescente mostrou a ima-
gem a um grupo de amigos que a
conheciam e o assunto virou pia-
da. “Só não ficou pior porque ela
não sabe que todos nós a vimos
daquele jeito.”

Ivanna Castelli, de 13 anos e
estudante do 8.º ano do ensino
fundamental, diz que várias de
suas amigas se expuseram dessa

forma. “Algumas queriam apare-
cer e outras atenderam ao pedi-
do do namorado. O problema é
que isso sempre espalha, e elas
acabam se arrependendo.”

Para Carmen Neme, professo-
ra do programa de pós-gradua-
ção em Psicologia da Universida-
de Estadual de São Paulo
(Unesp),essaexposição éresulta-
do da falta de controle dos impul-
sossexuais,própria daadolescên-
cia,com o imaginário, também tí-
pico da idade, de que estão acima
de qualquer risco. “O adolescen-
te acha que nada vai acontecer,
porque ele é muito esperto.”

O único antídoto a isso, expli-
ca, é a presença mais atuante dos
pais. Uma intervenção que não
se limite a um código de conduta
com sites proibidos e permiti-
dos, mas que subentenda mais
tempo de convivência. “O pro-
blema não é a internet. A questão
é que os adolescentes estão sozi-
nhos. Nunca se viveu de maneira
tão solitária como agora. Os pais
estão longe, e a internet parece
suprir a ausência”, diz Carmen.

Sem orientação, somem os li-
mites. “Uma certa rebeldia é tole-
rável, porque o adolescente que
não se rebela não sai da depen-
dência familiar. Mas a rebelião
tem de ser dentro de certos limi-

tes. Ele pode questionar valores,
confrontar, mas não pode per-
der o controle de impulsos, des-
truir os vínculos.”

Descuido. Se a questão não for
cuidada em tempo, pode ser tar-
de para que essa intermediação
aconteça. O diretor do Colégio
Mary, Cesar Marconi, conta que
com frequência chama os pais à
escola para discutir os limites
dos filhos frente à internet.

O maior problema, por ali, é a
queda do rendimento por conta
do cansaço. “Tem aluno que che-
ga morrendo de sono, não conse-
gue se concentrar e, ao ser ques-
tionado, diz que não dormiu por-
que ficou na internet a noite to-
da.” Ao serem convocados, diz

Marconi, oito em cada dez pais
dizem conhecer essa rotina.
“Mas admitem que não conse-
guem mais controlar.”

Uma outra pesquisa divulgada
nesta semana pela Fundação Te-
lefônica – o estudo mapeou o
comportamento de crianças e jo-
vens frente às telas de computa-
dor, celular e televisão – mos-
trou que 58,6% das crianças e
76,5% dos jovens acessam a rede
sozinhos. O computador, reve-
lou a pesquisa, se localiza prefe-
rencialmente no quarto da crian-
ça (37,6%) ou do adolescente
(39,3%). Quanto à orientação,
31,7% dos jovens declararam que
seus pais não costumam fazer na-
da em relação às atividades que
desenvolvem na internet.

● Autoafirmação

DICAS DO COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL

RENAN RIBEIRO
ESTUDANTE DO 3º ANO DO
ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO
PIO XXII
“É natural. O ser humano
tem essa necessidade de se
expressar, de mostrar que está
ali. Quem não gosta de
receber um ‘like’ quando
publica alguma coisa?”

32% 
ACREDITAM QUE O 
TEMPO NA 
INTERNET AFETA O 
SONO

� Como a vida dos 
adolescentes é 
pautada pela 
experiência na rede

OS ESTUDANTES NO MUNDO VIRTUAL

Idade: 
13 a 17 anos

4mil 
adolescentes 
de todo Brasil

28% ENCONTRARAM NA VIDA REAL PESSOAS QUE CONHECERAM NA REDE

20% TIVERAM ENVOLVIMENTO AMOROSO PELA INTERNET

20% CRIARAM PERFIS FALSOS PARA BISBILHOTAR NA REDE

25% PRATICARAM BULLYING VIRTUAL

12% JÁ FORAM VÍTIMAS DE BULLYING VIRTUAL

20% MANDARIAM FOTOS PARA PESSOAS QUE CONHECERAM NA INTERNET

14% PASSARAM INFORMAÇÕES PESSOAIS EM SITES DE BATE-PAPO

6% APARECERAM NUS OU SEMINUS EM FOTOS NA REDE

6% MOSTRARAM PARTES ÍNTIMAS DO SEU CORPO PARA DESCONHECIDOS 

VIA WEBCAM

9% PRATICARAM SEXO VIRTUAL

Tempo de exposição

Bullying

Exposição

23%
PASSAM MAIS DE 

5 HORAS 
DIÁRIAS 

CONECTADOS

Relacionamento
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A27.




