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Saber usar as novas tecnologias
|[ Há uns anos, durante as suas atividades clínicas
com estudantes, Margarida Gaspar de Matos

deparou-se com uma situação estranha. "Fui
confrontada com uma jovem que manifestava
sintomas de stress pós-traumático por ter sido
'assaltada' na Internet", diz ao JL a psicóloga,
especialista em Psicoterapia Cognitivo-
-Comportamental. Tudo se passara no videojogo
Second Life, que reproduz a vida humana on- Une.

A também professora catedrática na Universidade
de Lisboa estranhou o caso, mas nas suas aulas de

Psicopatologia percebeu que não se tratava de caso
isolado. Metade da turma não só conhecia, como
também dedicava tempo excessivo ao tal jogo e a

muitos outros.
A partir daí, desenvolveu um interesse

especial pelas Novas Tecnologias de Informação
e Comunicação (NTIC), tendo vindo a participar
em variados projetos que exploram as suas

vantagens e desvantagens no contexto educativo.
Foi em resposta a este dilema que surgiu Nascidos

Digitais: Novas Linguagens, Lazer e Dependências,
um livro que coordenou com Mafalda Ferreira.
Conta o contributo de diversos profissionais
ligados à Psicologia, Neuropsicologia, Sociologia,
Ciências Sociais e Humanas, Educação e Novas

Tecnologias. Questionando os benefícios e

malefícios das NTIC, Nascido Digitais, como
lembra Margarida Gaspar de Matos, alerta para
uma contradição. "Os pais preocupam-se com o

que se passa na rua, mas às vezes o perigo vem das

ruas virtuais". Onde até um adolescente pode ser
assaltado.
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A Internet não dá
'descomposturas', os jovens
procuram na para ter um
time out da realidade. E se a
realidade virtual se torna uma
escapatória, ou a única possível,
algo falhou
JL: As Novas Tecnologias de Informação são um
problema?

Margarida Gaspar de Matos: Tudo depende da
forma como lidamos com elas. Se uma criança
dedica pouco tempo e atenção aos estudos,
tem um problema. Mas um estudo intensivo e

irracional também não é uma boa prática. Com as
NTIC funciona da mesma maneira.
Em que sentido?
Há que incentivar a utilização, mas com
limites, para prevenir um abuso que, além da

dependência, pode causar ansiedade ou mesmo
desinteresse pelo 'exterior'. Além disso, é de
considerar o imenso lixo que o mundo virtual
disponibiliza, recomendando-se uma 'navegação'
vigiada.
Há excesso de informação?
Nunca há. Quando muito há dificuldade ou

impossibilidade de a gerir e de a saber selecionar.

'Separar o trigo do joio' é uma competência
cada vez mais importante. É algo que, desde

Margarida Gaspar de Matos Nunca há excesso
de informação. Quando muito há dificuldade
ou impossibilidade de a gerir e de a saber selecionar



cedo, se deve tentar transmitir aos jovens. A este
lado menos positivo, podemos acrescentar o

sedentarismo, a alimentação deficiente e a falta de

tempo para uma socialização 'ao vivo'. A Internet
não dá 'descomposturas', os jovens procuram-na
para ter um time out da realidade. E se a realidade
virtual se torna uma escapatória, ou a única
possível, algo falhou.

O que devem os pais, professores e educadores
fazer para contornar a situação?
É importante contrariar esta ideia de 'refúgio'
associada ao virtual. Devem-se promover
alternativas de convívio e socialização, em família
e com os amigos. Em casa, é importante haver
compatibilidade de horários, por exemplo, à

refeição.

E vantagens?
As NTIC potenciam o processo de aprendizagem,
de intelectualização e do crescimento psicológico
e social dos jovens. Temos várias investigações
publicadas que clamam isso mesmo. Este
livro surge precisamente como um apelo à

racionalização desse bem indispensável, jl daniel
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