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Resumo
Sabe-se que o uso de tecnologias tem influenciado o cotidiano de pessoas de todas as idades e
causado grande debate pela mídia. O projeto “Diálogo Virtual” tem como foco levantar estatísticas acerca do
uso da internet e seus potenciais malefícios e benefícios, visando alertar a população sobre o assunto e
buscar uma conscientização coletiva. Para isso, ocorrerão visitas a colégios na cidade de Varre-sai e
Itaperuna, distribuindo formulários e comunicação entre as faixas etárias que mais têm adentrado no meio
tecnológico, para posteriormente levantar dados, propostas e discussões e informar à sociedade os
resultados. Para a questão da inserção da tecnologia e seus efeitos na sociedade, alguns objetivos visam ser
atingidos pelo projeto, como: Conscientizar a população local e regional dos riscos tecnológicos e do bom
uso da tecnologia; realizar a discussão sobre variados assuntos relacionados à tecnologia, como por
exemplo, redes sociais, chats, grupos de WhatsApp, Internet em geral, alertar sobre casos de dependência
tecnológica, incentivando atividades para evitar tal problema, e, após análise das informações obtidas, criar
cartilhas para os mais variados tipos de público, a fim de difundir um melhor uso da tecnologia. Pretende-se
abranger toda a população, porém para fins de estudo, o público selecionado é o de crianças e adolescentes,
cursando o Ensino Fundamental e Médio. Para atingir os objetivos, o projeto utiliza a seguinte metodologia:
realiza o estudo sobre o comportamento da população local e promove a conscientização, visitando escolas
do município e de cidades vizinhas, seja da esfera estadual ou municipal, com o intuito de promover
parcerias. Atividades como peças de teatro, palestras, exibição de vídeos, filmes sobre assuntos referentes
ao comportamento influenciados pela tecnologia constituirão o corpo de atividades do projeto. Em cada
encontro formulários serão repassados para que o projeto possa analisar o nível de dependência tecnológica,
tentar identificar situações onde a intervenção de um profissional especializado é necessária etc. Após
coletar as informações pretende-se publicar os resultados obtidos, gerando também uma cartilha para cada
perfil estudado a fim de realizar atividades de conscientização com uma linguagem de fácil entendimento. No
momento o projeto ainda se encontra na fase de análise dos dados coletados e montagem de parcerias para
realizar ações de conscientização. Nas próximas semanas serão agendados encontros com diretores da
escola para divulgar os resultados analisados e promover junto ao ensino, a conscientização. Espera-se criar
uma cartilha de apoio às questões virtuais a serem utilizadas pelos docentes e com acesso a todos,
mapeando problemas destacados nas escolas visitadas e podendo ser solução para eventuais ocasiões.
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