Pais filhos e tecnologia
Aprender juntos, para construir uma relação saudável.
Prof. Doutor Max G. Haetinger , Doutor em ciências da educação e mestre em educação,
especialista em criatividade , tecnologias aplicadas na educação , psicopedagogo, palestrante e
autor de vários livros . Visite o site www.maxcriar.com.br

Os tempos mudaram , e para pais e ou educadores ,mais velhos, como eu ,
estamos cada vez mais frente ao futuro projetado nos filmes e livros de ficção científica
que iniciaram nos anos 60, passando por McLuhan ou mesmo Arthur Miller, George
Lucas, e outros. Estamos vivendo na pratica a transformação destes

sonhos em

realidade através do computador, da televisão, do satélite, do vídeo game, do celular, da
Internet, do micro ondas , como diz a musica de Cazuza “o tempo não para ...”
Vivemos a maior revolução cultural dos últimos cem anos, revolução está que
prioriza o pensar e entre eles o criativo, resgatando no homem a figura de protagonista e
não nas maquinas e tecnologia. Esta revolução no pensar humano privilegia os mais
criativos e capazes, não só de memorizar os conteúdos abundantes numa sociedade
informatizada, mas também capazes de processá-los de forma única e criativa
transformando a informação em conhecimento e revolucionando a sociedade.
O dilema ou dialética deste século é : Formação X Informação
Neste mundo dinâmico e quase ficcional, uma duvida passa na cabeça de todos
os pais tecnológicos, místicos, modernos , caretas, clássicos ou emos ; como devemos
nos relacionar com a tecnologia nas relações familiares e como devemos organizar este
acesso em nossas casas de forma saudável e educativo ?
Em primeiro lugar um ensinamento antigo, do tempo das maquinas a vapor,
adaptado por este amigo que vos escreve , nunca foi tão verdade: Ao lado de meu
filho, ele cresce e eu respiro !. Ou seja o melhor ensinamento deste século, em um
mundo novo estar ao lado e aprender juntos e a melhor forma de darmos exemplo e
oferecermos uma relação saudável em nossas casas . A alguns que acreditam em saídas
fáceis, tipo proibir ou censurar o acesso. Isto é ilusão! Na sociedade do conhecimento
todos sempre acham uma forma de acessar a ele, e não podemos esquecer que buscar o
conhecimento e curiosidade são qualidades nesta nova era , devemos estimular e não
tolher .

Por isto a forma de oferecermos um ambiente saudável em nossas casas com a
tecnologia

é termos tempo para ela , e reservarmos tempo para as outras coisas

fundamentais , como ler historias juntos, correr no parque , brincar de carrinho ou
boneca , desligar os equipamentos eletrônicos nas horas da refeição ( inclusive o nosso
celular ) e claro navegar juntos na internet , jogar vídeo game e interagir com todas as
mídias .
Digo sempre para meus colegas pais: Neste século de mudança , nós e uma
criança de 4 anos estamos aprendendo a viver neste mundo do conhecimento, na era
digital , da virtualidade e das mídias , ao mesmo tempo! Se a criança não estiver na
nossa frente .
O mundo virtual é muito parecido com o real , deixar seu filhos sozinhos, sem
prepara-los para isto , é como manda-los brincar na praça a noite sozinhos , é muito
arriscado , mas acompanha-lo a praça desde criança pequena , você terá mais chances
deles quererem dividir e compartilhar suas aventuras e descobertas neste mundo aberto
e imenso , ESTAR JUNTO DESDE O INICIO DA INTERACAO , é a garantia real de
um uso equilibrado .
Abra seu coração , sente na cadeira , coloque seu filho no colo e juntos
pesquisem no Google , façam dowlond de um jogo legal , naveguem pelos sites de
musica , assistam algum filme no you tube, e terminem pintando desenhos em editores
de imagem ,e por ai vai . Pais filhos e tecnologia , se os dois primeiros estiverem juntos
o que vem depois é sempre maravilhoso !

"Faremos com as tecnologias mais avançadas o mesmo
que fazemos conosco, com os outros, com a vida. Se somos
pessoas abertas, iremos utilizá-las para nos comunicarmos
mais, para interagirmos melhor. Se somos pessoas fechadas,
desconfiadas, utilizaremos as tecnologias de forma defensiva,
superficial. Se somos pessoas autoritárias, utilizaremos as
tecnologias para controlar, para aumentar o nosso poder. O
poder de interação não está fundamentalmente nas tecnologias
mas nas nossas mentes. (Moran, 2000)
Beijos e paz Max

