
Sobrevivência 
ameaçada

O imediatismo da 
humanidade está 
presente em tudo

Assim como não dão 
tratamento adequa-
do aos próprios cor-

pos, que receberam para 
seu período na Terra, as 
pessoas também agem de 
forma negligente com a 
natureza e suas leis, e con-
sequentemente, causam 
danos de forma consciente 
ou não. Ao longo dos últimos 
50 anos, grandes transfor-
mações ocorreram. 

Havia muitos postulados 
errados no modo de viver, 
mas ainda era utilizado 
um pouco de intuição. Os 
postulados não resistiram 
à pressão e voaram; nada 
mais sólido surgiu em seu 
lugar, e o pouco de intuição 
desapareceu. Conclusão: o 
ser humano teve reduzido 
o seu bom senso intuitivo e 
a partir daí a civilização foi 
se tornando precária. 

O espírito adormecido 
clama por renovação. Há 
muito tempo, estadistas 
vêm falando em alianças e 
formação de grupos, mas 
quais são as reais intenções? 
Aliança para o Progresso 
fez o quê pelo Brasil? E os 
Brics? As alianças entre os 
povos deveriam priorizar 
a paz e o aprimoramento 
dos seres humanos. Uma 
civilização pacífica depende 
do bom preparo dos povos.

Foi preciso chegar ao 
limite das dificuldades cli-
máticas para uma tomada 
de consciência, mas a água 
está esquecida há décadas. 
É uma questão que agora 
se agrava. Na maioria das 
cidades grandes as pessoas 
dependem das engarrafa-
doras para ter água potável. 
Isso representa a grande 
catástrofe da humanidade. 

A situação mundial é 
grave porque estamos vi-
venciando uma fase de 
transformações aceleradas 
e é triste ver o despreparo 
de grande parte da popu-
lação induzida a um viver 
puramente instintivo como 
comer, beber, se divertir, 
afastado da verdadeira 
essência humana. O bom 
querer é fundamental. O 
que a humanidade quer, de 
forma livre sem manipula-
ção massiva? 

Estamos numa época 
diferente em que muita 
coisa está sendo detonada 
pelo mundo; o dinheiro está 
curto, os custos são eleva-
dos. Os estabelecimentos 
têm de cuidar da qualidade 
e do preço dos produtos, 
observando o que os con-
sumidores precisam. Os 
produtos não devem ficar 
largados no “pega quem 
quiser”. Os gerentes e auxi-

liares têm de estar atentos 
para manter as prateleiras 
de forma adequada.

Houve um descuido do 
ocidente com a economia 
e produção de bens, dei-
xando tudo por conta da 
integração da mão de obra 
abundante na Ásia e na 
força de trabalho mundial. 
O que poderia ter sido 
resolvido com equilíbrio, 
de forma pacífica, agora 
assume característica de 
guerra econômica. Não 
faltam dificuldades para 
a economia mundial. O 
momento psicológico dos 
investidores e da população 
está dominado pela apatia. 
Antes, a motivação era mais 
reativa. 

Muitos fatores especiais 
estão em andamento, afe-
tando a índole geral. Em 
crises anteriores, as pessoas 
seguiam se adaptando, 
visando a retomada, e em 
paralelo a circulação do 
dinheiro ia se ampliando. Os 
24 meses de restrições seve-
ras deixaram suas marcas, 
foi como dar a partida para 
algo novo e desconhecido. 
Com tantos acontecimentos 
simultâneos, agora há uma 
parada e a motivação básica 
passa a ser a sobrevivência 
ameaçada, mantendo baixa 
a circulação do dinheiro, 
acarretando efeitos que 
freiam a economia. 

É a pós-pandemia, a 
crise econômica, a guerra. 
Há uma certa tensão no 
ar devido às dificuldades 
aumentadas, à incerteza do 
amanhã, à constatação da 
pequenez perante a grande-
za do céu e do mar do Nosso 
Senhor, dando um aceno de 
esperança de Luz aos que a 
procuram. Se os seres hu-
manos conhecessem a vida 
como ela é, tudo seria di-
ferente, mais leve, melhor, 
mais pacífico e harmônico, 
pois não haveria todo esse 
sofrimento decorrente dos 
caminhos errados e suas 
consequências. 

Haveria melhor enten-
dimento entre as pessoas 
porque o sentimento con-
ciliador sempre estaria pre-
sente. Mantendo no íntimo 
o sincero desejar do bem 
para o próximo, inconscien-
temente cada um favorece-
rá o outro. E isso também é 
imprescindível nos relacio-
namentos entre homens e 
mulheres, para que eles se 
complementem de fato e, 
fortalecidos, construam um 
mundo melhor. Estamos 
vivendo numa época muito 
difícil. Contudo, temos que 
buscar sabedoria e alegria.
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A relação entre telas e crianças é um 
assunto que gera muitas dúvidas e até 
mesmo polêmicas. O fato é que, em um 
mundo cada vez mais tecnológico, é 
cada vez mais difícil blindar o público 
infantil de acesso às “telinhas” de ce-
lulares, tablets e da televisão. Até que 
ponto esse contato é saudável para a 
saúde e o desenvolvimento infantil? 
Ele é considerado importante e produ-
tivo, mas também pode causar danos, 
como dificuldades de aprendizagem e 
de interação social. 

Para a psicóloga Marcela Teti, 
professora do curso de Psicologia 
da Faculdade São Luís de França 
(FSLF), essa é uma questão difícil. 
“Muita gente acha que é fácil para as 
crianças viverem longe da tecnologia. 
Na atualidade, se o cotidiano do adul-
to está preenchido com tecnologia e 
smartphones, com as crianças não 
seria diferente”, afirmou, consideran-
do que a primeira coisa importante a 

fazer, por mais que pareça esquisito, 
é aceitar que as crianças gostam das 
telas e das tecnologias. 

Para a professora, imaginar que as 
crianças de hoje são como as crianças 
de 40 anos atrás, uma ideia da qual 
muitos adultos compartilham, é im-
produtivo e às vezes nada inteligente. 
“Se você não gostava de ficar na frente 
da TV assistindo ao Xou da Xuxa ou 
ao Sérgio Mallandro, seu filho certa-
mente vai adorar Peppa Pig, Ladybug, 
Minecraft, Mundo Bita, Lucas Neto e 
uma centena de programas de entre-
tenimento que você jamais pensou ser 
possível na sua infância. 

Enquanto a TV brasileira só tinha 
um ou dois programas importantes 
disponíveis em uma ou duas televisões 
para as crianças no final do século XX, 
hoje são milhões de programas ao 
mesmo tempo, ao alcance da criança 
através do wi-fi”, destacou ela.

Após entender que a realidade da 

infância de hoje é completamente 
diferente da realidade da infância de 
antigamente, é possível se pensar em 
algumas soluções. 

A psicóloga ressalta que a primeira 
coisa que é importante entender é 
que os adultos são os cuidadores das 
crianças, logo, são eles que mandam. 
Se o adulto achar necessário que a 
criança fique sem celular, é importante 
deixar sem, ou então, pode negociar 
com seu filho. “Ofereça à criança algo 
tão interessante quanto o celular em 
troca. Não diga a ela: ‘deixe o celular 
e venha me ajudar a limpar a casa’. 
Por mais que isso pareça correto, não 
é nada divertido, logo, a criança não 
vai deixar o celular. 

Fazer o que é certo, pode parecer 
importante para um adulto, mas para 
uma criança, se o certo dá mais tra-
balho, ela fica com o errado. Assim, 
se for fazer negociação, opte por algo 
que interesse à criança”, explicou. 

Em última instância, se a criança não 
trocar o celular por outra atividade, 
sente-se ao lado dela e passe algum 
tempo juntos assistindo ao programa 
que a interessa, isto é, conhecer mais 
o filho ou filha, para entender o que 
tanto a cativa. 

Às vezes, afeto é uma grande moeda 
de troca. O mundo pode mudar, mas 
os seres humanos permanecem cons-
tantes por mais tempo. “Se a criança 
está no celular, é muito provável que 
a família não dê a atenção que ela 
precisa. Para as crianças, os adultos 
são super-heróis, logo se recebem 
atenção de seus ídolos, o mundo para 
e consequentemente o celular deixa de 
ser interessante”, relatou a psicóloga.
	 •	Mecanismo de recompensa 

- Segundo Marcela, um dos prin-
cipais desafios para as famílias 
é a substituição do mecanismo 
de recompensa no cérebro das 
crianças que o smartphone cria. 

O cérebro de todos os indivíduos 
é dotado de um mecanismo de 
recompensa. Ou seja: a pessoa 
faz algo, se dedica a uma ação, 
e, quando ela é concluída, são 
liberados neurotransmissores 
como a dopamina, que garantem a 
satisfação pela ação desenvolvida.

“O smartphone produz prazer e 
sensação de bem-estar a maior parte 
do tempo. Logo, sem fazer nada a 
criança fica satisfeita com o que ver 
e dopamina é liberada no corpo dela. 
Após algum tempo, a criança começa 
a não se interessar por fazer outra ati-
vidade, visto que mesmo a brincadeira 
mais divertida, pode não produzir o 
prazer (a quantidade de dopamina 
necessária) que a criança espera. 
Com pouco tempo, um vício é criado 
e consequentemente a dependência 
neuroquímica do aparelho eletrônico”, 
concluiu. - Fonte e outras informações: 
(https://www.fslf.edu.br/).
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Mas, quando fala-
mos desse conceito, 
quais são os quatro 

mitos que o envolvem e suas 
implicações acerca da LGPD 
(Lei Geral de Proteção de 
Dados)? 
 1) Existe Metaverso 

sem o mundo real? 
- Uma vez que se 
trata de uma reali-
dade virtual, pode-se 
pensar que ela exis-
tirá sem a presença 
de um mundo real 
por trás, o que não 
é verdade, uma vez 
que, no cadastro, são 
necessários dados do 
usuário. Dessa forma, 
o tema privacidade 
está presente, visto 
que a LGPD abrange o 
tratamento de dados 
pessoais, tais como 
RG, CPF e e-mail.

 2) O Metaverso opera 
sem dinheiro real? 
- Logo após o cadastro 
em alguma plataforma 
do Metaverso, o usuá-
rio poderá se deparar 
com uma infinidade 
de avatares, NFT´s 
(token não fungível), 
terrenos e lojas virtu-
ais e diversos produ-
tos para o consumo. 
Nesse momento, ele 
poderá acessar sua 
carteira virtual, com-
prada com uma mo-
eda fiduciária real, e 
adquirir o item que 
escolher. Ou seja, não 

As empresas que operarem no Metaverso precisarão se adequar 
e cumprir todas as exigências da LGPD.

Nos últimos dois anos, 36% dos 
brasileiros mudaram de casa. As 
mudanças fizeram parte da rotina de 
44% dos millennials e 40% da geração 
Z, segundo pesquisa C6 Bank/Ipec 
que também mostrou que 20% das 
movimentações foram motivadas por 
questões financeiras. 

“Em um contexto de aumento de 
preços e incerteza econômica — 
como se viu durante a pandemia — é 
essencial fazer um planejamento e 
colocar todas as despesas no papel 
para entender quais podem ser 
reduzidas”, explica Liao Yu Chieh, 
educador financeiro do C6 Bank. “Ao 
fazer isso, muitas famílias perceberam 
que seria possível economizar com 
aluguel ou outros gastos de moradia, 
como condomínio e IPTU, mudando 
para outros imóveis.” 

O movimento de mudança de casa 
afetou de forma semelhante brasileiros 
das classes A, B e C. Na classe A, 38% 
afirmaram ter se mudado, ainda que 
temporariamente, nos últimos dois 
anos, contra 34% na classe B e 36% 
na classe C. Já no recorte geracional, a 
pesquisa mostrou diferenças maiores. 

Para quase um terço, a mudança foi 
provocada por uma alteração na rotina, 
como casamento, estudos ou alteração de 

emprego. Foto: iJeab_CANVA

Mitos sobre o Metaverso e suas 
implicações diante da LGPD

Sabemos que o Metaverso é um universo composto por plataformas de realidade virtual e inteligência 
artificial nas quais o usuário pode se conectar para viver experiências e realizar atividades semelhantes 
às do mundo real, porém dentro da sua própria casa ou no local que preferir

citar seus direitos 
para as plataformas 
de realidade virtu-
al? - Sabendo que o 
Metaverso trata dados 
de pessoais reais, os 
titulares, de acordo 
com a LGPD, poderão 
solicitar seus direitos 
e as empresas deverão 
estar preparadas para 
responder às deman-
das do usuário de for-
ma completa e dentro 
do prazo estipulado 
pela Lei. 

É importante lembrar que 
os questionamentos poderão 
envolver desde solicitações 
simples de confirmação de 
dados até os mais comple-
xos, que envolvem o enten-
dimento sobre o tratamento 
automatizado das informa-
ções e o direcionamento de 
perfis. 

Portanto, as empresas que 
operarem no Metaverso pre-
cisarão se adequar e cumprir 
todas as exigências da LGPD 
e, em caso de descumpri-
mento, as penalidades serão 
as mesmas, ou seja, adver-
tência, multa de até 2% do 
faturamento - limitado a R$ 
50 milhões, publicização da 
infração, bloqueio dos dados 
pessoais até a regularização 
e eliminação dos dados 
pessoais a que se referem a 
infração.
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existe Metaverso sem 
dinheiro real.

 3) Deverão ser imple-
mentadas medidas 
de segurança reais 
no mundo virtual?  
Uma vez que o usuário 
se insere em uma pla-
taforma do Metaverso, 
ele passará a compar-
tilhar uma série de 
dados pessoais, já que 
poderão ser coletados 
informações para mo-
nitorar respostas fi-
siológicas, expressões 
faciais e sinais vitais, 
entre outros. 

  Tais dados são consi-
derados sensíveis pela 
LGPD, exigindo que 
princípios relaciona-
dos à segurança sejam 
obedecidos. Portanto, 
as empresas que aden-
trarem a esse universo 
deverão estruturar 
medidas rígidas de 
segurança em suas pla-

taformas, como gestão 
de acesso e controle e 
prevenção a vazamen-
to de dados, ou seja, 
ações de proteção do 
indivíduo no mundo 
real.

  Nesse contexto, é im-
portante determinar 
o responsável por im-
plementar a segurança 
dos dados, uma vez 
que a plataforma do 
Metaverso poderá ser 
centralizada ou des-
centralizada, ou seja, 
uma ou mais empresas 
por trás do seu desen-
volvimento e manuten-
ção, respectivamente. 
Após a identificação, 
o responsável deverá 
proporcionar todas as 
medidas de segurança 
para prevenir o tra-
tamento indevido e o 
vazamento de dados. 

 4) Os titulares de da-
dos poderão soli-
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36% dos brasileiros mudaram de casa 
desde o começo da pandemia

danças tiveram relação com finanças, 
apesar de essa ser a geração que mais 
registrou aumento no número de 
pessoas que moram juntas – o que 
costuma levar a uma divisão de gastos 
e contribuir para uma economia, ainda 
que não intencional. 

“Morar com mais pessoas permite a 
divisão de despesas fixas, como alu-
guel, impostos, streaming e internet, 
e também uma economia nos gastos 
com alimentação e mercado, uma vez 
que é possível comprar no atacado, 
que costuma ter preços mais compe-
titivos”, explica o educador financeiro 
do C6 Bank. Para quase um terço 
dos brasileiros (31%), a mudança 
foi provocada por uma alteração na 
rotina, como casamento, estudos ou 
alteração de emprego. 

Aqueles que se mudaram em busca 
de conforto durante o período de 
isolamento social somaram 16%. A 
pesquisa foi realizada durante o mês 
de maio e ouviu dois mil brasileiros das 
classes ABC com acesso à internet. 
A margem de erro é de dois pontos 
percentuais. - Fonte: (https://www.
c6bank.com.br).

A faixa etária de 25 a 34 anos, que 
inclui os millennials, foi que a mais se 
mudou, com 44% de respostas afirma-
tivas; o percentual fica em 40% entre 
aqueles entre 16 e 24 anos, a chamada 
geração Z. No outro extremo, 26% dos 
brasileiros com mais de 55 anos se 
mudaram. Foi na faixa etária dos mais 
velhos que a dificuldade financeira 
mais pesou para a mudança, com 26% 
indicando essa como a principal razão. 
Entre os millennials, 18% destacaram 
a motivação financeira. 

Na geração Z, apenas 11% das mu-

Telas x crianças: os desafios e perigos dessa relação


