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A TECNOLOGIA 

E AS NECESSIDADES 

HUMANAS MAIS PROFUNDAS

A maioria dos adolescentes de hoje viu máquinas de escrever 
elétricas apenas em fi lmes antigos ou retrôs ambientados em 

épocas passadas, e eles podem até nunca ter visto as manuais. Entre-
tanto, tenho idade sufi ciente para me lembrar das primeiras máqui-
nas de escrever da minha família tanto as manuais como as elétricas. 
Aquele objeto tecnológico grande, pesado, cinza e branco era uma 
dádiva lustrosa e brilhante. Eu amava as mudanças que ele trazia! 
Proporcionava, dentre tantas inovações, uma digitação rápida, com 
apenas uma leve batida nas teclas, e o uso da tecla de retrocesso em 
vez de puxar o reboque pesado da máquina. Adaptar-me àquela tec-
nologia valeu muito a pena!

De fato, percorremos uma longa distância. Hoje carregamos 
computadores minúsculos em nossos bolsos e bolsas, escrevemos, 
deletamos e acessamos um mundo de informação com apenas um 
clique ou dois. As mudanças têm sido velozes desde as máquinas 
de escrever elétricas até as atuais ferramentas tecnológicas eficien-
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tes e de pequena espessura. Essas transformações ocorrem mais 
rápido do que em qualquer momento da História e tal celeridade 
me deixa sem fôlego!

A velocidade da mudança tem inf luenciado nossos filhos? Seria 
essa uma das razões pelas quais eles se chateiam quando devem agir 
sem aparelhos tecnológicos? É por esse motivo que eles fazem fila 
em uma loja à meia-noite quando um novo jogo, filme ou aparelho 
chega ao mercado? É por isso que insistem para comprarmos o 
melhor e mais recente smartphone ou outro aparelho digital, 
mesmo que o deles esteja funcionando perfeitamente?

As mudanças que ocorrem no mundo seguem a tecnologia. 
Isso parece tão inofensivo quanto abandonar o corretivo líquido 
para corrigir os erros de digitação e usar a tecla “delete” do laptop! 
Porém, essas mudanças têm causado impacto no comportamento 

e nas crenças dos nossos filhos ou 
em nós mesmos? Sim! Com seus 
rápidos avanços, o mundo tecno-
lógico está moldando a persona-
lidade, o caráter e a trajetória de 
vida dos mais jovens, de maneiras 
positivas e negativas.

Os adolescentes sempre expe-
rimentam pressões por parte dos 

colegas, e essas, muitas vezes, são intensifi cadas pela necessidade de 
acompanhar os avanços tecnológicos. Os jovens de hoje têm um sen-
timento de urgência, como se estivessem sendo deixados de fora, a 
não ser que possuam o que há de melhor, mais novo, mais rápido e o 
mais fácil em seu círculo de relacionamentos. 

Existe a competição para ser o mais feliz, o mais bonito e o mais 
talentoso. Você percebe algum desses sentimentos ou vê alguma 
dessas atitudes em sua casa?

Todos nós somos 
afetados pela saturação 

da tecnologia, mas os 
jovens experimentam 

esses efeitos com uma 
intensidade feroz.
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“Minha foto teve mais curtidas noite passada do que a de 
qualquer dos meus amigos. Eu sabia que ia ser assim.”

“Eu não estou sendo mal-educado. Apenas faço várias coisas 
ao mesmo tempo e sou bom nisso!”

“Ninguém espera que eu use isso. É tão velho! Eu tenho que 
comprar um igual ao da Alicia.”

“Isso é muito difícil. Não tem um app para facilitar?”
“Meus pais estão exagerando! Eu apenas estou enviando 

mensagens!”
“Essa coisa que eles estão nos fazendo ler é ridícula! Esse 

livro é velho demais!”

Se você ainda não ouviu frases como essas em sua casa, espere 
um pouco mais. Provavelmente irá ouvi-las! São atitudes que vêm 
à tona, repetidamente, nesse mundo movido à tecnologia. Ouça e 
observe as pessoas que seus filhos tanto desejam imitar, e conside-
re quanta pressão eles têm colocado sobre si e como isso também 
a está inf luenciando.

Vivendo em um mundo de telas, eles têm: 

 Aparelhos digitais e smarts 
 Internet/Rede mundial de computadores 
 Redes sociais 
 Jogos 
 TV/Filmes/Rádio/Serviços de transmissão ao vivo 

Este livro não trata de tecnologia, e sim da sua influência nas 
crenças e no comportamento dessa geração, além de como os pais 
devem conectar-se com seus filhos para influenciá-los positivamen-
te. Todos nós somos afetados pela saturação da tecnologia, mas os 
jovens experimentam esses efeitos com uma intensidade feroz. 
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