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Uso consciente das ferramentas digitais
Conscious use of digital tools
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Introdução: O uso de tecnologias para a comunicação tem sido uma crescente entre a população
brasileira, especialmente entre os jovens e adolescentes. Estes, devido à inexperiência e ao
desconhecimento, têm sido levados a exporem sua intimidade ao público, tornando-se assim potenciais
vítimas, outrora, infratores de crimes na internet, resultando em consequências irreversíveis. Diante de
tal problemática, urge a tomada de medidas a fim de trazer o conhecimento a respeito do uso
consciente da internet e ferramentas relacionadas, dos crimes e punições aos quais estão sujeitos os
infratores. Objetivo: Esclarecer e conscientizar sobre o uso das tecnologias digitais, os perigos da
exposição da vida íntima, bem como o respeito à imagem de outrem. Metodologia: Foram realizadas
pesquisas bibliográficas em artigos científicos, páginas online e ao Código Penal Brasileiro; além da
realização de cinco palestras, por alunos da graduação, extensionistas, em três escolas públicasda
cidade de Betim com exposição de vídeos educativos para adolescentes entre 14 e 16 anos.Como
trabalho futuro, num próximo momento objetiva-se visitar novamente as escolas atendidas para avaliar
como o conhecimento transmitido foi recebido e utilizado pelos alunos.Resultados: As informações
levadas ao conhecimento do público proporcionaram um momento de esclarecimento de dúvidas e
maior compreensão dos temas propostos. Discussão: Os jovens e adolescentes são o maior público
de usuários de recursos digitais, o que é demonstrado pelo seu interesse e envolvimento nas
discussões realizadas. Contudo, devido àsua imaturidade, faz-se necessário alertá-los e orientá-los
sobre o uso consciente de tais recursos. Conclusão: Proporcionar acesso ao conhecimento de seus
direitos e deveres enquanto cidadão levará aos jovens e adolescentesa uma conscientização e a uma
prevenção de problemas irreversíveis quanto a sua imagem e punições quanto a crimes cibernéticos.
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