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RESUMO 

 

Estamos vivendo uma época de inúmeras mudanças, o século XXI é marcado por 
transformações e revoluções, principalmente na área tecnológica. Mudanças que 
acontecem de maneira tão rápida que mal conseguimos nos adaptar. Como um 
mundo paralelo ao que vivemos, a internet proporciona uma diversidade de 
sensações, possibilidades e consequências. Assim, o comportamento humano 
também mudou drasticamente, tornou-se cada dia mais rotineiro, automático e 
natural o uso excessivo de eletrônicos. Sabemos que as tecnologias trazem 
inúmeras contribuições, porém ao mesmo tempo podem oferecer prejuízos quando 
utilizadas de forma inadequada ou excessiva, prejuízos como a diminuição da 
qualidade do sono, da memória e da atenção, interferências na aprendizagem e no 
comportamento, mudanças no relacionamento familiar e social bem como alterações 
no campo psicológico. Diante de todo esse contexto, as crianças e adolescentes se 
tornam alvos vulneráveis, por necessitarem que lhes aponte os limites, as condições 
saudáveis para o manejo das tecnologias e principalmente para que se previnam 
possíveis comportamentos desajustados advindos da má administração destes 
recursos. Este trabalho buscou as consequências negativas do uso excessivo das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação em crianças e adolescentes. A partir 
de uma pesquisa bibliográfica trouxe a análise dos fatores que influenciam e 
facilitam seu uso desmedido, apresentando as consequências fisiológicas, sociais e 
emocionais, bem como os fatores de risco e que predispõe a dependência de 
internet. Uma reflexão bastante pertinente ao momento que vivemos com 
alternativas que podem auxiliar no controle e nos limites do uso destes recursos. 
 
Palavras-chave: Tecnologias, internet, saúde, comportamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

Estamos vivendo em uma época de inúmeras mudanças, o século XXI é 

marcado por transformações e revoluções, principalmente na área tecnológica. 

Estas mudanças acontecem de maneira tão rápida que mal conseguimos nos 

adaptar, a tecnologia trouxe e traz várias vantagens para a indústria, comércio, 

comunicações, ensino e demais áreas, concomitantemente, a internet antes 

ferramenta de pesquisa limitada, agora cresce, expande-se a todos os cantos e 

moradias e torna-se cada vez mais necessária.   

Como um mundo paralelo ao que vivemos, a internet proporciona inúmeras 

sensações, oferece a possiblidade de estarmos onde quisermos e quando 

quisermos através da tecnologia. Existem incontáveis ferramentas utilizadas para 

distração, comunicação e atualização sobre o que acontece aqui e agora no mundo 

todo. Todas estas características mostram as vantagens e facilidades oferecidas por 

estes recursos, porém torna-se preocupante quando as vidas “aqui fora” começam a 

ser deixadas de lado para vivermos o que acontece “lá dentro”. As expressões de 

“fora e dentro” são propositais e cada vez mais comuns, pois o ser humano hoje se 

divide entre dois mundos, o real (aqui fora) e o digital (lá dentro). 

A partir disto, o comportamento humano também sofreu alterações, 

mudanças drásticas, casais que deixam de manter um diálogo necessário e 

presencial, amigos que deixam de vivenciar momentos juntos e pais que deixam de 

abraçar e aconchegar seus filhos. Até alguns pequenos detalhes foram aos poucos 

deixados de lado como a interação a partir do contato olhos nos olhos, o toque e o 

calor humano foram passando de importantes e essenciais para alternativas de 

segundo plano. A grande questão é que muitas vezes as pessoas vão mudando seu 

comportamento, deixando de tomar certas atitudes ou de fazer determinadas 

atividades, sem ao menos perceber. O uso das tecnologias se incorporou no modo 

de viver do ser humano, tornou-se cada dia mais rotineiro passando a ser 

automático. 

É importante deixar claro que ao citar o termo TIC’s - tecnologias da 

informação e da comunicação podemos incluir diversas ferramentas como a internet 

e outras mídias, celulares/smartphones/smartTV/tablets/computadores/notebooks, 

jogos eletrônicos de diversos modelos e marcas.  O uso dessas tecnologias traz 

muitas contribuições, podemos resolver problemas com mais agilidade e eficácia, 
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podemos conhecer pessoas distantes, podemos usar robôs ágeis e precisos, e 

talvez seja por isto que encontramos tanta dificuldade de controlar o seu uso. Mas a 

questão é que ao mesmo tempo em que traz benefícios, pode trazer em mesma 

proporção, prejuízos. Podemos criar problemas com mais facilidade, como quando 

expomos nossa vida e nossos sentimentos nas redes sociais, quando pensamos 

que conhecemos realmente alguém distante sem questionarmos a possibilidade de 

estarmos sendo enganados, além de não avaliarmos o quanto, a grande quantidade 

de robôs que substituem o trabalho humano contribui para o desemprego. Estamos 

em meio a dois extremos. O que determina se usaremos a tecnologia de forma 

adequada ou não apenas cada um pode controlar, envolvendo principalmente uma 

questão de limite no tempo e quantidade do uso, pois tudo que foge deste equilíbrio 

se torna prejudicial.  

Os aparelhos móveis (celular/Smartphones principalmente) e a internet livre 

(wi-fi) estão entre as tecnologias que mais interferem na realidade do dia a dia, pois 

estão sempre acessíveis, não é preciso dispor de tempo, por exemplo, para 

conectar-se. Assim o controle do uso excessivo se torna muito mais difícil. 

Diante de todo este contexto, as crianças e adolescentes estão mais 

vulneráveis a estes problemas, pois os pais é que precisam estar atentos ao uso 

excessivo e fazer o controle do mesmo, porém como muitas vezes também vivem 

neste contexto de uso inadequado, permitem que seus filhos usem e por vezes 

abusem destas tecnologias. O resultado é uma relação cada vez mais distante e 

com inúmeras consequências negativas, envolvendo a dificuldade na qualidade do 

sono, consequentemente os prejuízos na memória e na atenção da criança e do 

adolescente, colaborando para determinados diagnósticos precoces, interferindo na 

aprendizagem e no comportamento e principalmente modificando as relações 

familiares e sociais. Além de todas estas consequências negativas ainda podemos 

ressaltar os impactos psicológicos sofridos a partir de problemas e frustrações que 

estas crianças e adolescentes futuramente poderão encontrar, pois o “mundo virtual” 

cria de determinada maneira uma imagem falsa sobre diversas questões, criando 

expectativas que muitas vezes não conseguirão ser alcançadas no “mundo real”. 

Além do fato de que quanto mais cedo se tem acesso a essas tecnologias, maiores 

são as chances de desenvolver algumas psicopatologias no futuro, como uma 

possível dependência de internet.  
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Como já supracitado, é indiscutível os benefícios do uso das tecnologias e o 

reconhecimento dos inúmeros progressos por conta do mesmo, porém, o intuito 

deste trabalho foi apontar as consequências negativas geradas pelo uso excessivo 

da tecnologia na infância e na adolescência. E, diante da problemática apresentada, 

pergunta-se: quais são as consequências que o uso excessivo das TIC’s na infância 

e adolescência pode gerar?  

Este tema foi escolhido pela importância de rever as questões sobre a vida 

digital, a importância de voltarmos nosso olhar e começarmos a nos preocupar com 

o que estamos presenciando e principalmente com as nossas crianças e 

adolescentes, que são o nosso futuro e a eles este pertence. Portanto, é necessário 

tomar iniciativas emergenciais, a fim de preservarmos a essência humana, de não 

perdermos as características saudáveis de desenvolvimento e trocarmos estas por 

ações doentias e dependentes. 

A infância e a adolescência são épocas de descobertas cruciais ao 

desenvolvimento humano, estando em frente a estes meios tecnológicos perdem-se 

muitas vivências e experiências necessárias para seu desenvolvimento, tanto 

cognitivo, fisiológico e principalmente emocional.  

O que se quis mostrar a partir deste trabalho foi, a importância do 

estabelecimento de limites em relação ao uso destas tecnologias, para que haja 

controle e principalmente para que se previnam comportamentos desajustados 

advindos da má administração destes recursos. 

Como relevância científica este trabalho pode incentivar cada vez mais 

estudos em relação a este tema, que é tão novo e escasso em nosso país em 

termos de pesquisa, como por exemplo, sobre como a exposição exagerada aos 

estímulos proporcionados através das telas de computadores, celulares e TV’s 

provocam efeitos negativos e também sobre a grande influência que os mesmos 

provocam no comportamento de crianças e adolescentes. 

Mostra-se relevante no aspecto social por proporcionar a sociedade 

informações sobre este novo contexto que as crianças e adolescentes estão vivendo 

para que saibam lidar com estas questões e alertar aos pais sobre suas 

consequências, mostrando alternativas para este problema. 

E para a academia, é importante ressaltar, que o tema em pauta está 

tornando-se cada vez mais presente em nossas vidas, assim, este trabalho passará 

a subsidiar outras pesquisas acadêmicas, além de ser uma forma de incentivo e de 
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instigação sobre os aspectos psicológicos envolvidos na esfera do mundo digital aos 

que quiserem dar continuidade a estes estudos. 

Tendo como principal objetivo este trabalho buscou identificar quais as 

consequências negativas do uso excessivo da tecnologia na infância e na 

adolescência através da exposição de um breve histórico sobre a internet e os 

estudos referentes aos comportamentos presentes na mesma, análise de questões 

que influenciam e facilitam esta atitude, apresentando as consequências fisiológicas, 

sociais, emocionais e comportamentais que o uso excessivo da tecnologia pode 

causar, procurando alternativas que podem ajudar no controle e nos limites deste 

uso, oferecendo os fatores de risco e que predispõe a dependência de internet. 

Este trabalho está organizado a partir de pesquisa bibliográfica, mostrando 

em seu referencial teórico um breve histórico da internet e relevantes pesquisas 

iniciais em relação ao comportamento digital, depois o estudo deu sua continuidade 

através das diversas explicações referente às consequências e efeitos negativos 

causados a partir do mau uso das TIC’s, além de proporcionar ao leitor finalmente 

algumas propostas para minimização dos efeitos nocivos e alternativas para controle 

e prevenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Nesta seção é apresentado o estudo teórico indispensável na produção deste 

trabalho com os principais temas envolvidos no assunto abordado.  

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico dispõe do embasamento bibliográfico necessário na 

composição deste trabalho.  

 

2.1.1 Breve Histórico do Surgimento da Internet 

 

Podemos encontrar diversos significados para definir o que é a internet, vindo 

de diferentes concepções, algumas partem do ponto de que a internet foi o principal 

feito em relação à comunicação global, outras dizem ser uma maneira de 

interconectividade de redes e computadores, mas de forma geral, refere-se a um 

grupo abrangente de indivíduos que usufruem da comunicabilidade disponibilizada 

através de um circuito de redes que se interconectam a partir do chamado protocolo 

TCP/IP. (WENDLING, 1997) 

Segundo BEI (2002) O protocolo TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol – Protocolo de Controle de Transmissão/ Protocolo de 

Internet) trata-se de um conjugado de regulamentos que concretiza o intermédio 

entre computadores de diferentes modelos e de diferentes marcas idealizado no ano 

de 1974 para certificar uma maneira equivalente de comunicação entre todos os 

computadores que estiverem conectados. 

“Capaz de suportar milhões de pessoas conectadas à rede, foi lançado no 

meio acadêmico o TCP/IP, que é usado até os dias de hoje na internet e permite 

uma arquitetura 100% aberta” (CAIÇARA JUNIOR; PARIS, 2007, p. 132) 

A história da internet passa por diversas etapas até chegar a sua 

consolidação como tal nos dias de hoje, mas o princípio de tudo se deu por volta dos 

anos de 1950 onde houve revoluções espaciais oriundas da União Soviética e dos 
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EUA (Estados Unidos da América), em meio a estes avanços o governo norte-

americano criou a Arpa (Advanced Research Projects Agency – Agência de projetos 

de pesquisas avançadas) que tinha como objetivo a criação e desenvolvimento de 

projetos tecnológicos. A partir daí, em meio à 1968 acontecia a guerra fria e os 

militares sentiram a necessidade da criação de um sistema de comunicação 

avançado e confiável que fugisse dos padrões tradicionais concretos como os cabos 

e fios para troca de informações (KOLB; ESTERBAUER; RUCKENBAUER, 2001). 

Assim a Arpa lançou um concurso para que iniciasse a corrida contra o tempo 

e com inúmeros estudos para chegar a um sistema de comunicação e troca de 

informações que continuariam funcionando mesmo com os cabos desligados e 

principalmente que não dependesse de uma central que, tratando-se do contexto, 

poderia ser vítima de bombardeio a qualquer momento e tudo se perderia, a 

empresa BBN de Massachussetts foi a ganhadora do concurso que ofereceu o 

sistema de transmissão através de passagens alternativas chamada Arpanet 

(WENDLING, 1997).  

A informação era uma das maiores estratégias entre as concorrentes União 

Soviética e os EUA durante a guerra fria, as primeiras faíscas da internet advêm do 

objetivo militar dos EUA em compartilhar estudos e planos avançados através de 

uma rede, algumas universidades americanas foram integradas por meio de seus 

servidores, o sucesso do projeto fez com que as universidades ficassem ainda mais 

produtivas, passando a chamar a atenção de outras universidades que ligeiramente 

começaram a partilhar desta rede e seus estudos (CAIÇARA JUNIOR, PARIS, 2007) 

Com base nisso, Wendling (1997, p.11) resume a respeito da origem da 

internet que “é fruto da psicose da Guerra Fria e do desejo insaciável do homem de 

dispor a qualquer momento de maior quantidade e qualidade de informações para 

fazer frente a um inimigo hipotético”. 

 

Quando tomei posse, somente físicos atômicos tinham ouvido falar em 
Internet. Agora, até o meu gato tem sua própria página.” A frase, dita por Bill 
Clinton em 1996, dá uma boa idéia dessa febre que tomou conta do planeta 
nos anos 1990. Muito mais do que um modismo, a rede mundial de 
computadores se transformou em uma peça chave para a vida das pessoas 
e das empresas (BEI, 2002, p. 106). 

 

Depois disto o meio acadêmico auxiliou ainda mais no desenvolvimento da 

internet, as universidades aos poucos foram adquirindo os provedores de máquinas 
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que controlavam as mensagens e as informações de forma a navegar na rede, 

depois foram inovando até a chegada do correio eletrônico que compôs a maior 

parte de informações que trafegavam na rede, após a guerra fria os militares 

deixaram seus interesses na área de lado e o governo assumiu os projetos, no lugar 

então nasceu a NSF (National Science Fundation – Fundação Nacional de Ciência) 

que continuou a arremessar-se no desdobramento do plano, no ano de 1986 surge 

então a NSFNET que veio no lugar da Arpanet (WENDLING, 1997). 

Mas o termo internet em si, ganhou força no ano de 1985 quando houve uma 

maior maturidade das tecnologias agregadas, como o e-mail (correio eletrônico) por 

exemplo, sendo este uma das maiores aplicações desenvolvidas para a internet, 

além disto, a evolução da internet se deu através de pelo menos três aspectos 

principais: o compartilhamento de recursos, a comunicação que é quem realmente 

fez e faz com que ela cresça de forma acelerada, por se tratar de uma comunicação 

rápida, instantânea e que permite ser a distância, através do e-mail, Messenger e 

demais advindas destes, e por último a colaboração, pois possibilita a parceria, a 

união de ideias e projetos além de possibilitar a execução dos mesmos em equipe 

(CAIÇARA JUNIOR; PARIS, 2007).  

 A internet chegou ao Brasil primeiramente nos estados do Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, através de iniciativas acadêmicas que 

buscavam uma inovação assim como em outros países, isto se tornou possível a 

partir do auxílio da RPN (Rede Nacional de Pesquisas), em conjunto com o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Depois 

disto a internet avançou no Brasil não somente em termos acadêmicos e da 

informação, mas também em comerciais, econômicos e de entretenimento, 

passando a atingir em grande velocidade milhões de usuários (CAIÇARA JUNIOR; 

PARIS, 2007).  

A porta de entrada aos jovens e crianças, para a grande rede mundial de 

computadores foi e talvez ainda seja, os jogos eletrônicos. O Super Mario foi um dos 

primeiros jogos a fazer sucesso há mais de 25 anos atrás, logo em 1992 surgiram as 

h��	����� 	�������� �� SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagens 

������,, em 1995 foram os sites e o hotmail, e em um piscar de olhos a tecnologia 

foi invadindo o cotidiano das pessoas, as redes sociais começaram a aparecer entre 

2002 e 2003, com o Orkut e o Skype e o grande Youtube que apresenta inúmeros 



1- 

 

vídeos e hoje é até fonte de renda de muitas pessoas, surgiu em 2005 

(EISENSTEIN; ESTEFENON, 2008). 

A partir disto, os meios de comunicação que encontramos hoje podem auxiliar 

em diversos setores, transmitindo informações, repassando conteúdos e servindo de 

aparelho instrutivo em muitos aspectos. Na escola, por exemplo, pode ser muito 

proveitoso se o professor souber usar de maneira correta as tecnologias, alguns 

vídeos educativos colaboram na hora de completar informações já ensinadas aos 

alunos reforçando conteúdos, sendo que, de maneira alguma estas ferramentas irão 

substituir o papel do professor, servindo apenas de auxílio na hora de transmitir 

conhecimento. Assim quanto mais o professor procurar e encontrar novas formas de 

aprendizagem, melhor os alunos irão aprender e se envolver nos estudos 

(ANDRADE, 2016).  

 

2.1.2 Histórico dos Primeiros Estudos Sobre Comportamento na Internet 

 

A partir da criação da internet o mundo inteiro começou a passar por 

transformações, a comunicação entre as pessoas facilitou devido à possibilidade de 

dialogar à distância através principalmente do desenvolvimento das redes sociais. 

Porém, apesar destas facilidades, percebeu-se que com o decorrer do tempo as 

pessoas começaram a tornarem-se cada vez mais dependentes, onde então, alguns 

pesquisadores e psicólogos começaram a realizar observações a respeito do uso da 

internet e então caracterizaram tipos de usuários das redes como os dependentes e 

não dependentes, onde então se iniciou o processo de análise sobre as 

consequências geradas aos usuários dependentes (SOARES apud ANDRADE, 

2016). 

 

Sem dúvida, a tecnologia da informação nos oferece (ao menos) uma 
ferramenta de pensamento (processamento de informação) e de ação. Com 
isso ela não somente amplia nossas possibilidades mas também exerce, ela 
mesma, uma reação sobre o pensamento e o modo de ação (KOLB; 
ESTERBAUER; RUCKENBAUER, 2001, p.110). 

 

A internet traz inúmeras vantagens, uma das mais relevantes é o fato de que 

ela permite a pluralidade e a participação, reunindo forças de povos distintos e 

criando relações com os mesmos sem se quer precisar de um passo, sendo assim 
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uma ferramenta de muita importância nos processos de democratização, abrindo 

maiores probabilidades de comunicação e trocas de conhecimentos, possibilitando 

um maior engajamento da população no espaço político e econômico (CAMARÁ 

apud MARTINHO; DI FÁTIMA, 2013).  

A internet passa a ser algo em que todos se envolvem, por inúmeros motivos, 

alguns simplesmente pela necessidade de acompanhar uma onda, que nem se quer 

sabemos para onde vai. Assim acabamos por não perceber as oportunidades que 

passam por nós e muitas vezes as perdemos, a verdade é que a internet não pode 

ser considerada apenas como um modismo, porém é exatamente como ela é vista, 

daí surgem as cyberpatias, resultantes da indecisão do que fazer com a internet 

(MARTINS apud ALVES; CAMPOS; BRITO, 1999).    

A grande falha dos usuários brasileiros encontra-se no fato de que os 

mesmos acabam utilizando-se da internet somente como mera ferramenta de 

diversão, sem perceber as diversas outras possibilidades positivas que a internet 

possibilita em termos de desenvolvimento. A forma como utilizamos a internet 

independe de classe social, pois a mesma possibilita a todos as mesmas 

oportunidades. Sabendo usufruir e retirar da internet o melhor dela, muitos dos 

problemas em relação ao mundo virtual poderiam ser minimizados além de 

proporcionar crescimento em diversas áreas como na educação e na aprendizagem 

(VIEIRA, 2011).  

A principal pessoa que iniciou o olhar clínico para a análise do 

comportamento na internet foi a Dra. Kimberly Young, através da sua publicação 

sobre a atitude problemática frente à internet em 1996. Um estudo de caso de uma 

mulher de 43 anos que se tornou dependente sem ter histórico de vícios, mas que 

após conhecer as salas de bate-papo, passou a sentir sintomas de dependência 

quando ficava em abstenção. Ela passou a avaliar as amostras de comportamento 

que distinguiam a atitude compulsiva da atitude normal frente à internet. A partir daí 

ampliou-se os estudos sobre o assunto em diferentes lugares alertando sobre os 

danos psicológicos reais (YOUNG, 2011). 

Segundo Perazza; Teles (2012) a internet inclui uma gama de atividades e 

abrange diversas possibilidades, sendo que a conduta frente a ela irá variar de 

indivíduo para indivíduo, alguns vão se apropriar dela de forma consciente e 

positiva, conseguindo abstrair o que há de proveitoso, enquanto outros acabam se 

perdendo em seu uso patológico, usando-a de maneira não funcional. O grande 
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problema apresentado na hora de discernir o que é patológico do que é normal, é o 

fato de que estar ligado e online nas mais novas formas de comunicação e interação 

virtual tornaram-se cada vez mais naturais, a ponto de muitos não conseguirem 

notar quando o comportamento se tornou compulsivo.  

Posteriormente através de estudos e pesquisas foram surgindo outras 

variedades de subtipos advindas deste comportamento primário que é o uso 

inadequado da internet, sendo um deles o aumento da compulsividade em 

determinadas áreas como o sexo virtual e jogos de azar. Embora nova, o interesse 

na área do comportamento virtual foi crescendo cada vez mais por conta dos 

números alarmantes de milhões de crianças e adolescentes sofrendo com a 

dependência, esta preocupação chamou a atenção da Associação Médica 

Americana que começou a pensar em incluir em seu Manual Diagnóstico o uso 

excessivo de jogos eletrônicos (YOUNG, 2011).  

S�����
 .���� � /���� 03456, � APA (American Psychiatric Association – 

���
���78
 A�����9����� �	�������, modificou na 5ª edição de seu Manual DSM-V 

0#����� :����;����
 � <����=����
 �
� T�����
��
� #������, o transtorno do jogo, 

que aparecia anteriormente em sua 4ª edição na categoria de Transtorno do 

Controle de Impulsos Não Classificados em Outro Local, agora aparecendo dentro 

da categoria de Transtornos Relacionados à Substâncias e Transtornos Aditivos, por 

ter efeitos parecidos no sistema de recompensa, porém concluiu-se que as 

pesquisas acerca destes comportamentos eram insuficientes para inseri-lo neste 

grupo de transtornos até o momento, ficando então o jogo patológico pela internet 

como condição para estudos posteriores com finalidade de estimular pesquisas. 

 

A discussão sobre a inclusão desse transtorno durante o desenvolvimento 
do DSM-V gerou debate entre profissionais e o público leigo. Alguns 
acreditam que sua inclusão medicalizaria o mau comportamento e levaria, 
potencialmente, à inclusão de outros chamados vícios comportamentais em 
edições futuras do DSM (p. ex., compras compulsivas, hiperfagia, 
comportamento hipersexual). Outros sugerem que o conceito é muito 
limitado e que uma categoria mais ampla de “vício em internet” ou “uso 
compulsivo do computador” deveria ter sido proposta (BLACK; GRANT, 
2015, p.476). 

 

Sayeg (2000) aponta que os dependentes de internet procuram algo que lhes 

falta ou até mesmo a resolução dos problemas da vida real, o principal motivo seria 

o fato de que ela funciona como um escape, dentro do contexto virtual a pessoa se 

sente muito mais confiante e desinibida, por conta das possibilidades que a internet 
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oferece sem precisar se identificar ou se responsabilizar pelas consequências de 

suas atitudes frente às telas. Essas sensações de poder e ânimo que a internet 

proporciona, funcionando como recompensas, fazem com que a pessoa procure-a 

cada vez mais até chegar ao uso compulsivo e disfuncional, experimentando um 

estado de abstinência quando longe dela.  

 

A internet atravessou fronteiras, dissolveu barreiras culturais, penetrou 
bloqueios políticos, vaporizou diferenças sociais e cresceu mais rápido e em 
todas as direções, superando as expectativas do futuro planejado nos 
séculos passados e as certezas tecnológicas. Qualquer conhecimento ou 
informação está disponível com o apertar de um botão e que todos podem 
ter acesso com liberdade. Usada com respeito e cuidado, a internet pode 
oferecer aos jovens uma perspectiva mais abrangente do mundo à sua 
volta, mas pode também se tornar uma ameaça e oferecer riscos à saúde 
quando se extrapolam os limites entre o real e o virtual, entre o público e o 
privado, entre a intimidade e a distorção dos fatos ou das imagens “reais” 
(EISENSTEIN; ESTEFENON, 2008, p.42).  

 

Desde então as diversas pesquisas realizadas no campo do comportamento 

na internet nos auxiliaram para uma melhor compreensão deste novo contexto 

clínico e social. A cada novo alerta, novas pesquisas se realizam com o intuito de 

compreender melhor sobre as nuances que envolvem o novo transtorno. Nos EUA e 

em países asiáticos a dependência de internet parece ter se alastrado mais 

rapidamente, chegando agora a ser tratada como problema social e caso de saúde 

pública, obrigando os governantes a agirem de modo ativo no combate contra a 

mesma (YOUNG, 2011). 

Apesar de ainda não se ter como diagnóstico o uso patológico da internet, o 

DSM-V já trás alguns critérios diagnósticos para posteriores estudos do transtorno 

de jogo pela internet, sendo necessário para caracteriza-lo como tal, um uso 

persistente e recorrente da internet para submergir-se em jogos, sintomas como 

apreensão com o jogo, não conseguir controlar seu uso, necessidade aumentada de 

tempo para com o jogo, esconder de familiar o uso excessivo bem como mentir em 

relação ao tempo, usar-se dos jogos na internet como espécie de escape a sintomas 

de humor irregular, sintomas de abstinência e colocar em risco relações, 

oportunidades ou envolvimento em outras atividades saudáveis por conta do jogo, 

acarretando em dano clinicamente expressivo ou sofrimento em um tempo de 12 

meses (BLACK; GRANT, 2015). 
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Centros de reabilitação com internação, tais como a Clínica Betty Ford, 
Sierra Tucson e The Meadows, começaram a incluir a compulsividade 
relacionada à internet como uma das subespecialidades de tratamento. Em 
Pequim, China, foi aberto em 2006 o primeiro centro de tratamento com 
internação, e hoje se calcula que na Coreia do Sul existam mais de 140 
centros de tratamento para dependência de internet (YOUNG, 2011, p. 14).  

 

Segundo Andrade (2016), o fato de que as pessoas estão cada vez mais se 

utilizando da internet independente de classe social e idade, faz com que o tema 

sobre a dependência de internet tome cada vez mais espaço em discussões nas 

mídias. A dependência é formada a partir de um princípio de uso compulsivo, sendo 

que hoje, pesquisas na área de psicologia crescem voltadas ao estudo de como as 

tecnologias estão comprometendo a saúde e a vida das pessoas de forma geral, 

porém, com destaque na influência sobre os comportamentos. 

 

2.1.3 As TIC’s e Seus Efeitos na Saúde e Desenvolvimento de Crianças e 

Adolescentes  

 

A infância é a etapa da vida determinante e muito crucial ao desenvolvimento, 

de forma a estruturar ou desestruturar todas as posteriores, onde se constrói a 

personalidade, sem dúvidas trata-se de uma fase decisiva e muito importante, é 

onde desenhamos os adultos que queremos futuramente, portanto deve ser tratada 

com imenso cuidado e sensibilidade (CARVALHO; ZACARIAS, 2012).  

Depois da fase infantil surge a adolescência, esta definida dos 12 

aproximadamente aos 18 anos de idade, este período não deixa de ser também 

muito importante, pois é marcado pela transição da infância para vida adulta, além 

disto, é onde ocorrem a maioria das transformações biológicas da vida, estas 

chamadas de puberdade, passam da situação de imaturidade para a de maturidade 

física, onde ocorrem as mudanças hormonais, estas que influenciam muito no 

emocional do indivíduo. Assim, precisamos olhar o adolescente de forma ampla, 

considerando suas necessidades biológicas e psicológicas bem como sua situação 

sociocultural e histórica na qual ele está inserido (MAGNANI, 2012).  

É visto no mundo todo um aumento no clamor às violências, nos 

comportamentos impulsivos e em ações “sem pensar”, advindas de pessoas de 

diversas idades e gêneros, sabe-se que estes são talvez resultados dos tempos 
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modernos em que estamos vivendo e também se sabe que se torna cada vez mais 

difícil educar as nossas crianças em meio a tudo isto, mas é justamente por este 

motivo que se torna cada vez mais importante voltarmos o olhar aos pequenos e nos 

empenharmos na construção dos indivíduos que temos hoje como crianças, através 

do ensino dos seus direitos e principalmente de seus deveres, pois a geração mais 

nova presente hoje, serão os adultos do amanhã que definirão o futuro mais próximo 

(BIASOLI-ALVES; FISCHMANN, 2001).  

As mídias estão presentes na vida das crianças e adolescentes de forma 

geralmente invasiva, sabemos que a utilização das tecnologias, como a dos jogos 

em especial, pode ser muito válida e positiva, podendo aumentar habilidades 

cognitivas e a agilidade em aprendizagem, porém vemos os jovens presenciando de 

forma crescente, através, principalmente, de programas de televisão, cenas de 

conteúdo sexual, contendo também o uso de drogas e ações violentas, violência 

virtual proporcionada através dos jogos eletrônicos, e esta exposição pode aumentar 

a hostilidade emocional dos jovens bem como diminuir a capacidade de empatia dos 

mesmos (BEE; BOYD, 2011). 

Na mesma proporção em que as TIC’s podem auxiliar e trazer benefícios, se 

usadas de forma abusiva e ultrapassando os limites, podem gerar grandes danos à 

vida das pessoas que a utilizam, o anonimato e a permissividade faz com que 

alguns grupos de pessoas específicos que buscam provocar a dor alheia ou que 

tenham objetivos violentos, facilitando a ação destes indivíduos, fazendo com que a 

internet seja uma arma poderosa, que pode ser usada dos dois lados, tanto para o 

bem, quanto para o mal. Nossos jovens ainda são mais vulneráveis a este espaço, 

mentes mais curiosas e sonhadoras, acabam por acreditar em irreais ilusões e 

realizar ações na impulsividade da adolescência, feridas que podem não curar-se 

tão cedo, assim ficam à mercê de um nome de usuário e uma imagem bonita que 

pode muitas vezes esconder os perigos (EISENSTEIN; ESTEFENON, 2008). 

E em relação aos crimes virtuais no Brasil, algumas ações estão sendo 

adotadas, sendo que o Ministério Público está agindo, com a consolidação de 

Delegacias de Repressão aos Crimes Virtuais ou Crimes Cibernéticos em vários 

Estados no país, existindo até um Centro de denúncias nacional e a SaferNet 

0�������� 	��� ������, Brasil que é uma organização não governamental, sem fins 

�������vos, que congrega especialistas da informática, docentes, estudiosos e 
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� com o intuito comum de proteger e promover os Direitos Humanos na 

�������� (EISENSTEIN; ESTEFENON, 2008) 

Se considerarmos o melhor para o futuro de nossos jovens, não deveríamos 

estabelecer a tecnologia como algo puramente negativo ou positivo. Precisamos 

agora, abrir os olhos e vê-la como algo intenso, aceita-la como algo inegavelmente 

presente em nossas vidas e respeitá-la como algo muito importante para as 

mesmas, portanto, não poderemos nem impedir nem adotar de formas drásticas 

este fenômeno, mas sim, usufrui-lo da melhor maneira possível, de forma 

consciente, assim, focando em absorver beneficamente suas possibilidades e 

desviar-se de danos (RICH apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013). 

 

Os adolescentes de hoje fotografam tudo com seus sofisticados celulares, 
têm acesso a todas as informações nos seus computadores e sabem de 
tudo em tempo real. São ágeis, curiosos, informados e dominam a 
tecnologia. Não são mais o futuro, porque o futuro já é. Mesmo assim, ainda 
existe a queda do rendimento escolar, as dificuldades do diálogo, um 
paradoxal isolamento no meio da rede de tantos contatos e conexões e a 
falta de comunicação do afeto nas famílias onde todos ficam “perdidos”. 
‘Com-viver’ num mundo em constante e cada vez mais veloz transformação 
pode ocasionar riscos e problemas à saúde, durante uma fase de 
crescimento e desenvolvimento onde talvez a maturação cerebral seja 
estimulada por tantas imagens coloridas em pixels que formam confusões e 
também problemas de memória e de concentração (EISENSTEIN; 
ESTEFENON, 2008, p.43). 

 

No contexto em que nos encontramos atualmente no século XXI, é inegável o 

fato de que nossas crianças e jovens estão absorvendo tudo de forma muito mais 

acelerada que os adultos, as informações por eles são absorvidas e interpretadas de 

maneira muito rápida e contínua. Porém junto deste contexto crescem os indivíduos 

com dificuldades em frustrar-se e adiar recompensas, com problemas emocionais e 

de relacionamento interpessoal. Assim, vemos que nossas crianças e adolescentes 

crescem muito bem amparados materialmente, porém desfavorecidos de uma 

educação que lhes proporcione uma boa estrutura como a autonomia que lhes 

prepare para o futuro adulto (CARVALHO; ZACARIAS, 2012). 

Quadro 1 - dispõe sobre as características de crianças e adolescentes na era 

digital: 
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UVXYZ[ \EISENSTEIN; ESTEFENON, 2008, p. 44) 

 

O processo de crescimento humano não é completamente proporcional, 

percebemos isto na adolescência, quando algumas partes do corpo se desenvolvem 

mais que outras tornando o adolescente mais “atrapalhado”, isto ocorre por 

consequência de uma não “atualização cerebral” frente a estas mudanças físicas do 

adolescer, assim o cérebro vai buscar tentar suprir isto através do desenvolvimento 

do córtex somestésico, responsável por perceber e conhecer o corpo, por isso é tão 

importante que nesta fase os adolescentes façam atividades físicas diárias para 

conseguir ajudar neste processo de autopercepção e desenvolvimento da imagem 

corporal na busca pela identidade (SILVA; TING apud ABREU; EISENSTEIN; 

ESTEFENON, 2013).  

 

O uso doentio do computador nessa fase do desenvolvimento da infância e, 
especialmente, na adolescência ocorre pois está se formando um novo ego 
corporal com consequente elaboração das perdas do mundo infantil, com 
um importante descompasso entre o crescimento do corpo e a aceitação 
psicológica do fato. Como resultado, o adolescente cria mecanismos de 
manejo onipotente das ideias, além de uma negação igualmente onipotente, 
segundo a qual não necessita da ajuda do outro, e que, por si só, se basta, 
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exemplificado pela atividade masturbatória nessa fase de vida. Portanto, o 
meio virtual, oferece através das salas de bate-papo e dos jogos 
eletrônicos, um terreno fértil para que o manejo onipotente se realize, pois, 
ao ser criada uma identidade alternativa através de um simples clique, evita-
se o confronto com aspectos mais sensíveis e fragilizados da personalidade 
em formação. Constrói um mundo imaginário para enfrentar a própria 
desorganização interna: tudo funciona segundo seus desejos onipotentes 
de controlar as frustrações. E ainda por meio dos jogos e videogames, 
brinca de Deus, decidindo sobre o destino, a vida e a morte dos 
personagens criados pela indústria eletrônica (EISENSTEIN; ESTEFENON, 
2008, p. 46). 

 

As crianças que se privam destas atividades e se tornam sedentárias por 

conta do uso das Tecnologias, acabam por perder essa oportunidade de estímulos 

às sinapses muito importantes ao desenvolvimento tanto corporal como cerebral, 

além do fato de que as várias possibilidades de criação do eu no mundo virtual pode 

acabar confundindo o adolescente em relação a seu desenvolvimento de identidade 

e personalidade (SILVA; TING apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013).  

A sexualidade faz parte das importantes mudanças ocorridas durante a 

adolescência, ela também ocupa um grande espaço em relação à construção das 

pessoas em relação ao social e ao desenvolvimento da personalidade humana, 

notavelmente é uma questão que deve estar em pauta ao tratarmos da incessante 

procura por si mesmo e de relacionamentos amorosos na adolescência. As novas 

tecnologias mudaram também a maneira em que se manifestam a sexualidade bem 

como o conhecimento em relação à mesma, a busca pela sexualidade se traduz não 

como algo resultante do envolvimento emocional e amoroso, mas sim como uma 

forma de expressão de liberdade e rebeldia, ultrapassando limites e colocando a 

saúde dos jovens em risco (EISENSTEIN apud ABREU; EISENSTEIN; 

ESTEFENON, 2013).  

 

2.1.3.1 Os efeitos fisiológicos do uso excessivo das TIC’s na infância e adolescência 

 

Segundo a SBP (2016) existem diversos estudos científicos que comprovam o 

quanto a tecnologia pode interferir e influenciar nos comportamentos e na saúde de 

crianças e adolescentes, incluindo dificuldades acerca dos aspectos de socialização 

do indivíduo, dificuldades em relacionamentos, escolares, dificuldades cognitivas e 

emocionais, como o aumento significativo da ansiedade, problemas biológicos com o 
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sono e alimentação, problemas físicos como os posturais e de sedentarismo, 

possíveis causas de deficiências sensitivas como as visuais e auditivas, além dos 

grandes problemas de apostas e jogos que envolvem a sexualidade e a violência, 

podendo acarretar em consequências graves. 

 

Hoje, as principais causas de mortalidade – lesões, homicídio e suicídio e 
as morbidades de longo prazo que iniciam predominantemente na infância – 
obesidade, comportamentos de risco à saúde, uso de tabaco, álcool e 
drogas – já foram associados ao aumento da exposição às mídias. A 
reestruturação das mídias considerando-as como uma influência na saúde 
ambiental, assim como o ar que os jovens respiram ou a água que bebem, 
pode ser um paradigma mais preciso e útil à compreensão de seus efeitos 
sobre a saúde do que encará-las como vetores de danos (RICH apud 
ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013, p.32). 

 

Através do uso constante de eletrônicos, o cérebro das crianças e 

adolescentes não tem, muitas vezes, o seu tempo de inação necessária para sua 

reorganização psíquica ou a criatividade livre (RICH apud ABREU; EISENSTEIN; 

ESTEFENON, 2013).  

 

2.1.3.1.1 Sono, memória e atenção 

 

Durante milênios a luz solar e a escuridão dominaram o universo, nossos 

antepassados sabiam quando era a hora de dormir e acordar guiando-se por fatores 

naturais, agora, vemo-nos inundados de luz artificial aonde quer que se vá, desde as 

luzes das casas, dos carros, das placas até as dos computadores e celulares, estas 

acabam por afetar nosso ciclo natural de sono e também de produção de hormônios 

essenciais, principalmente da melatonina. A escassez do sono de qualidade bem 

como poucas horas bem dormidas acarretam na diminuição da eficácia do sistema 

imunológico, podendo desregular vários sistemas causando problemas na saúde do 

coração, do humor e da memória (THOMAS, 2009) 

A melatonina além de ser responsável pela indução ao sono é também 

conhecida por auxiliar no equilíbrio de estados fisiológicos. É produzida no escuro, e 

qualquer interferência de luz artificial durante a noite pode interromper ou amenizar a 

formação da mesma, ocasionando desequilíbrios no sistema retina-relógio 

circadiano humano, o organismo então necessita da escuridão para que seja 
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produzido o hormônio da melatonina, tão importante para proteção e prevenção de 

doenças (JANSEN et al, 2007).  

 

Os seres humanos tem ciclos biológicos conhecidos como ritmos 
circadianos, que são controlados pelo relógio biológico e funcionam em uma 
escala de tempo diária. Os ritmos afetam a temperatura corporal, o estado 
de alerta, o apetite e a secreção hormonal, bem como o horário de sono. 
Por causa do relógio circadiano da pessoa, a sonolência não aumenta 
continuamente conforme o tempo passa. O desejo e a capacidade da 
pessoa de iniciar o sono são influenciados pelo período de tempo desde 
que ela acordou de um sono inadequado e por ritmos circadianos internos. 
Portanto, o corpo está pronto para o sono e para a vigília em diferentes 
períodos do dia (BLACK; GRANT, 2015, p.257) 

 

O sono possui estágios e seu ciclo completo é o ideal para produção dos 

hormônios necessários ao nosso sistema fisiológico e responsáveis por diversas 

proteções ao mesmo. A falta do sono ou as horas diminuídas de descanso podem 

gerar a escassez da produção destes hormônios, resultando assim em inúmeras 

irregularidades fisiológicas e dificuldades nas atividades diurnas, tendo sono em 

horários inadequados assim como indisposição, dificuldade no rendimento escolar, 

falta de criatividade, atenção e memória, problemas na competência de acumular 

conhecimentos, induzindo ainda a alterações de humor e deficiências no sistema 

imunológico (GAMA apud ABREU, EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013). 

 

O hábito de assistir regularmente à televisão é associado com padrões de 
sono alterados e distúrbios do sono, principalmente entre crianças e 
adolescentes. Ninguém tem a resposta definitiva sobre como a televisão 
pode interferir no sono, mas existem várias teorias. Uma é de que a 
televisão pode ter um verdadeiro impacto fisiológico nos telespectadores: a 
luz brilhante da tela, antes do sono, afeta o ciclo de dormir/acordar, pois 
suprime a liberação do hormônio melatonina. Esse efeito é relevante para 
pessoas de todas as idades (THOMAS, 2009, p. 80).  

 

As crianças e os adolescentes de hoje já não costumam dormir como os de 

antigamente, hoje as regras da hora de ir para a cama mudaram muito, através da 

rotina desajustada, correria do dia a dia e principalmente das tecnologias que nos 

rodeiam, dormimos 20% menos que os nossos antepassados, mas o que acaba 

esquecido, é que o horário de ir dormir e o tempo de sono tem um por que, muito 

mais importante do que se possa imaginar. O nosso sono é muito mais que um 

mecanismo regenerador, mas também é um ativador do processo de aprendizagem, 

afinal, durante os estágios de sono muitas memórias são consolidadas, isto porque o 
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que “aprendemos” durante o dia pode ser sensível a interferências. Ao dormirmos, 

nosso cérebro continua trabalhando e além de consolidar estas memórias as leva a 

um efeito adicional, portanto, cuidar da hora de ir para a cama, do tempo e da 

qualidade do sono, influenciam muito à aprendizagem, principalmente tratando-se de 

crianças e adolescentes (CHUDO, 2012).  

 

Transtornos do sono com alterações significativas do humor. A má 
qualidade do descanso provoca irritabilidade, redução da capacidade 
intelectual e produtiva, dificuldade de atenção, concentração ou o déficit de 
atenção induzido por multitarefas tecnológicas (EISENSTEIN; 
ESTEFENON, 2008, p. 48).  

 

Hoje mais do que nunca estamos vendo o aumento crescente do Transtorno 

de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) que se caracteriza por um padrão 

persistente de desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade, este que por muitas 

vezes é considerado como modismo ou exagero, mas os estudos científicos e 

clínicos mostraram como o TDAH é diferenciado dos demais problemas passageiros 

da infância como o mau comportamento, inquietação, irritabilidade e impulsividade, 

pois ele se origina na infância, mas se alarga durante a vida prejudicando o indivíduo 

em vários aspectos do seu cotidiano, validando seu caráter clínico, sendo que o 

mesmo é hoje, um dos mais frequentes transtornos neuropsiquiátricos da infância, 

prevalecendo um maior número de diagnósticos em meninos do que em meninas 

(MALLOY-DINIZ apud PETERSEN et al, 2011) 

E se pararmos para analisar, este contexto de mundo virtual só tem a agregar 

nesta preocupante evolução de casos, estudos mostraram que o uso excessivo ou a 

dependência de internet são agravantes aos sintomas do Transtorno, inclusive o 

TDAH foi caracterizado como importante preditor da dependência de internet, mas 

por mais que se tenham estudos feitos nestes pilares, existem muitas questões 

ainda a serem analisadas. Uma delas é a possível relação causal entre os dois, se é 

o TDAH que induz a dependência de internet jogos eletrônicos, por possuírem um 

contexto de mudanças e sensações diferentes e envolventes ou se é o uso 

excessivo destes e suas consequências que estão agravando os sintomas do TDAH 

(GAMA apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013). 
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2.1.3.1.2 Ansiedade  

 

Durante a infância e adolescência, os transtornos de ansiedade são os que 

mais aparecem, caracterizados por pensamentos e previsões de falhas ou perigos, 

pessimismo, interpretações errôneas e prematuras além de preocupações à cerca 

de situações futuras (PETERSEN et al, 2011) 

O transtorno de ansiedade é um dos que podem ser considerados perigos 

psiquiátricos dentre os muitos em relação à dependência ou uso inadequado da 

internet e tecnologias. Muitos adolescentes estão desenvolvendo sintomas de 

ansiedade ao ficar longe das Tecnologias da Informação e Comunicação ou estão 

procurando-as para aliviar os sintomas já existentes de ansiedade como forma de 

alívio dessas tensões (GAMA apud ABREU; EISENTEIN; ESTEFENON, 2013). 

Através das telas e principalmente dos jogos eletrônicos são recebidas 

inúmeras informações e as crianças ficam expostas a várias sensações, a maioria 

deles exige do jogador maior atenção e agilidade, isto pode causar um grau 

expressivo de estresse, ocasionando um derrame da noradrenalina, 

neurotransmissor responsável por dispersar maior energia e deixar o indivíduo mais 

atento e em estado de perigo. O sistema nervoso interpreta situações de perigo 

como sendo reais, embora não sejam, assim o excesso de noradrenalina pode 

acarretar casos de ansiedade patológica ou até mesmo ataques de pânico 

(OLIVEIRA, 1999) 

 

2.1.3.1.3 Alimentação e sedentarismo 

 

O fato de ficar em frente a computadores ou jogando eletronicamente já é 

associado ao fato de ficar parado, muitas vezes na mesma posição, tudo isto, 

conciliado ao aumento do tempo dispensado a estas atividades resulta no aumento 

do sedentarismo e, por conseguinte, um avanço no número de crianças e 

adolescentes obesos, inclusive, além deste tempo sem praticar atividades físicas, o 

fato de ficar jogando deixa a pessoa mais ansiosa e acaba induzindo a condutas 

alimentares desregulares e compulsivas, gerando assim, mais que problemas de 

obesidade, mas também outros problemas relacionados à alimentação e inúmeras 

comorbidades que a criança obesa ou sedentária pode desenvolver como 
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irritabilidade, transtornos do sono, problemas ortopédicos, altos níveis de colesterol, 

risco de diabetes e consequentemente cardiológicos (SPRITZER; PICON apud 

ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013).  

Os hábitos alimentares estão mudando drasticamente nos últimos anos, 

assim como o consumo de alimentos aumentou e o tipo de alimento se modificou, as 

crianças estão comendo cada vez mais e cada vez mais com menor qualidade, 

juntamente com isto, estão reduzindo hábitos de práticas de atividades físicas, 

sendo que esta relação torna-se uma das principais causas da obesidade infantil 

bem como do sedentarismo (LOURENÇO, 2015). 

 

A relação entre as horas gastas em frente à televisão ou tela do computador 
ou do videogame e o ganho de peso está comprovada. E é diretamente 
proporcional: mais horas, maior índice de massa corporal (IMC); quer dizer, 
mais sobrepeso, mais obesidade e suas complicações. O tempo gasto em 
frente às telas é um tempo que não é usado para praticar atividades físicas, 
como brincar, andar de bicicleta, correr, caminhar ao ar livre ou praticar 
esporte. (ESTEFENON apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFNON, 2013, p. 
227).  

 

Muitos são os impactos que a televisão causa nos telespectadores, um deles 

é que pais que ficam muito tempo em frente à televisão possuem menor capacidade 

de impor limites e não costumam reforçar regras, assim, a criança, por conseguinte, 

passa a maior parte de seu tempo em frente à televisão, sem horários definidos e 

sem outras atividades que a incentive a sair de frente da tela, muitas das respostas 

à obesidade infantil se encontram neste contexto, sendo extremamente importante 

rever os limites ao acesso das crianças em frente à televisão, principalmente à noite, 

delimitando conteúdos e horários, para melhorar a qualidade de vida e trazer 

benefícios às mesmas (THOMAS, 2009).  

Na mídia a figura do corpo idealizado se torna ainda mais influenciador, por 

outro lado, muitos jovens, principalmente meninas, acabam por adotar alguns 

comportamentos extremos, como o excesso de exercícios físicos sem 

acompanhamento, o uso de substâncias anabolizantes, dietas rigorosas e 

provocação de vômitos ou o uso de medicamentos diuréticos e laxantes. Esta 

apologia ao “corpo perfeito” acaba por incentivar estas atitudes impensáveis de 

muitos jovens e podem facilmente vir a progredir em transtornos alimentares como a 

anorexia e a bulimia (ESTEFENON, apud ABREU, EISENSTEIN; ESTEFENON, 

2013). 
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É visível como crianças vêm substituindo brincadeiras ao ar livre e em contato 

com a natureza por uma rotina em frente a computadores e demais eletrônicos, esta 

privação de atividades provoca consequências nas crianças como o sedentarismo 

que por consequência acarreta em diversos prejuízos, como doenças associadas 

onde se incluem o diabetes, a obesidade e também a partir disto, o sofrimento 

psíquico onde a criança pode desenvolver inúmeras outras dificuldades (SILVA; 

TIRIBA, 2015). 

A vida dos adolescentes e crianças hoje está propícia ao sedentarismo, junto 

disto as mudanças na estrutura musculoesquelética e funcional do corpo também 

aparecem, somando as diferentes ações incorretas do dia a dia destes jovens, como 

ir para escola com a mochila muito pesada e na altura irregular, o tempo em frente 

ao computador sentado de maneira inadequada e o tempo em frente ao celular com 

o pescoço curvo, por exemplo, forçam e sobrecarregam a estrutura saudável da 

coluna e com isso geram alterações posturais que podem evoluir para quadros de 

deformidades ou lesões (PELOSO apud ABREU, EISENSTEIN; ESTEFENON, 

2013).  

A falta de uma boa postura frente aos computadores, o desleixo na hora de 

sentar-se ou ao responder mensagens no celular, podem causar transtornos 

posturais como a hipercifose e a cérvico-braquialgia. Dores e sensações de 

dormências na região do pescoço, ombros e cotovelos são alguns dos sintomas, 

além disto, os problemas nas articulações também podem surgir pelo esforço 

repetitivo e exaustivo do movimento das mãos e dos pulsos, além da má posição ao 

digitar, podendo chegar a quadros de Síndrome do túnel do carpo e a LER (lesões 

do esforço repetitivo) (EISENSTEIN, ESTEFENON 2008)  

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 85% da população já 
apresentaram algum tipo de sintomatologia na coluna vertebral. Em alguns 
países, como nos Estados Unidos, 38% dos adolescentes já têm problemas 
posturais e sintomas estatisticamente iguais aos da população idosa 
(PELOSO apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFNON, 2013, p. 257). 

 

O estilo de vida das crianças e adolescentes hoje, em frente à televisão e 

videogames é refletido em sua aparência física, existe uma grande falta de queima 

calórica por conta da abstenção de atividades físicas e ainda existe a ampla 

quantidade de ingestão de alimentos com grande quantidade calórica, também 
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frutos do estilo de vida instantânea dos nossos novos tempos, tudo isto acarreta em 

sedentarismo e obesidade que hoje se encontram em estado de epidemia, no Brasil, 

cerca 58% dos adolescentes são caracterizados como sedentários (DE ROSE JR.; 

RÉ et al, 2009). 

Para que as crianças e adolescentes não sofram futuramente com limitações 

físicas decorrentes da má postura adotada neste novo mundo digital, alguns 

cuidados são importantes como adotar a prática de atividades físicas, alongamentos, 

posicionar-se de maneira correta em frente ao computador, quando estiver sentado 

regular a cadeira na altura ideal, não cruzar as pernas ou sentar em cima delas, não 

carregar peso excessivo nas mochilas, não ficar muito tempo sentado, não jogar ou 

ficar no celular quando deitado e passar por avaliações de profissionais da área 

fisioterapêutica para que, se necessário, indiquem o tratamento adequado (PELOSO 

apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFNON, 2013).  

 

2.1.3.1 4 Audição e visão  

  

A visão humana é adaptada para que o olhar direcione-se a algo iluminado e 

não à própria fonte de luz, que como no caso das telas. Esta exposição em grandes 

proporções pode causar fototoxidade que é o dano causado nas células da retina 

responsáveis pela captação de sinais eletromagnéticos da luz para posteriormente 

transforma-la em informação que irá até o cérebro. Nosso olho é anatomicamente 

mais preciso ao focar a certa distância, e o uso das telas geralmente é feito em uma 

distância bem menor, prejudicando assim a visualização de outros fundos logo após 

o uso. Além disso, está aumentando a chamada Síndrome do olho seco (SOS) que 

é consequência justamente do tempo inapropriado em frente aos estímulos das 

telas, fazendo com que os olhos não pisquem a quantia necessária para sua 

lubrificação e que por consequência os deixa desprotegidos diminuindo a acuidade 

visual (ESTEFENON apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013).  

O aparecimento de sintomas como olhos avermelhados, impressão de corpo 

estranho no olho, coceiras na região ocular, até mesmo as conjuntivites e infecções, 

podem ser causadas pelo fato das crianças e adolescentes ficarem muito tempo em 

frente às telas sem piscar, impedindo o sistema ocular de fazer seu devido trabalho, 
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acarretando em fadiga ocular e no ressecamento da conjuntiva ou o SOS, podendo 

até causar a cefaleia de origem visual (EISENSTEIN; ESTEFENON, 2008) 

 

A descrita síndrome do olho do computador (computer vision syndrome – 
CVS) atinge aproximadamente 70% dos usuários de computador e 
videogames, e seus sintomas são: vista cansada, olho vermelho ou seco ou 
lacrimejando em excesso, e até dor de cabeça e sonolência. Segundo a 
Associação Americana de Optometria, as pessoas que gastam duas ou 
mais horas contínuas em frente ao monitor digital têm maior risco de 
desenvolver CVS. (ESTEFENON apud ABREU; EISENSTEIN; 
ESTEFENON, 2013, p. 226).  

 

O ouvido humano é sensível a barulhos, quando se trata de crianças e 

adolescentes este é mais vulnerável ainda. O uso de aparelhos que forçam a 

audição pode provocar a perda auditiva, que pode ser de mínima a profunda, 

dependendo do grau de exposição, intensidade ou cronicidade. Isto pode aparecer 

quando a criança ou adolescente começam a ouvir zumbidos, a não escutar toques 

altos, não responder a perguntas ou não entender o que estão falando, pode de 

início parecer que não estão prestando atenção, mas é importante investigar, pois 

podem ser sintomas da perda auditiva (QUAGLIA apud ABREU; EISENSTEIN; 

ESTEFENON, 2013). 

A perda total ou parcial da competência de condução e percepção de sinais 

sonoros é caracterizada como deficiência auditiva, esta é ocasionada a partir de 

lesões que podem tanto acontecer antes após o nascimento, estas lesões 

acontecem quando atingem as regiões do ouvido, de modo a serem classificadas 

por intensidade e local afetado, as consequências vão além da impossibilidade ou 

dificuldade na capacidade de ouvir, pois o ouvido está relacionado a outras 

condições fisiológicas como o equilíbrio, também a criança pode desenvolver 

ansiedade e isolamento provocados pela dificuldade na audição (DE ROSE JR.; RÉ 

et al, 2009). 

 

Os fones de ouvido usados como recursos de aparelhos como MP3, Ipod, 
computador e vídeo games ou o próprio celular, entre outros, podem causar 
lesões irreversível da audição. Essa perda definitiva da capacidade de ouvir 
por trauma acústico, que é provocado por níveis altos do volume podem ser 
irreversível (ESTEFENON apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 
2013, p. 225). 
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Quando a atividade sonora chega a ser superior a 85dB (decibéis) e é 

captada de forma repetitiva por um grande período de tempo, através da utilização 

contínua de aparelhos eletrônicos e principalmente quando se usam fones de ouvido 

com um som muito alto e potente, pode desencadear um irreversível dano auditivo 

(EISENSTEIN; ESTEFENON, 2008).  

 

2.1.3.2 Os efeitos sociais, emocionais e comportamentais do uso excessivo das 

TIC’s na infância e adolescência 

 

Podemos encontrar nos jogos eletrônicos de hoje vários fatores que os 

tornam mais interessantes, atraentes e principalmente viciantes. Citamos dentre 

estes fatores a sua narrativa complexa e a possibilidade que oferecem aos 

jogadores de criar seus personagens e decidir o que fazer com os mesmos, 

trazendo ainda uma maior confiança na hora de tomarem certas atitudes, pois afinal, 

conseguem se esconder atrás destes personagens e atrás das telas. Os jogos 

também possuem um sistema de gratificação que valoriza as etapas conquistadas 

pelo jogador o que lhe instiga a dedicar-se cada vez mais, e este fator na maioria 

das vezes não depende de habilidade, mas sim de tempo dedicado ao jogo, além da 

possibilidade de conexão com vários jogadores, o que muitas vezes acaba 

pressionando os jovens para ficarem mais tempo jogando por medo da perda de 

credibilidade por parte dos outros jogadores que muitas vezes tornam-se os amigos 

mais próximos dos adolescentes. Todos estes fatores contribuem para um 

afastamento das atividades da vida real e uma maior dificuldade de conexão com a 

família (SPRITZER; PICON apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013). 

Mais um termo novo surge em meio a este contexto tecnológico, o 

Tecnoestresse, é uma síndrome caracterizada pela vontade incontrolável de estar 

constantemente verificando suas mensagens, ou de estar sempre antenado ao 

celular e seus avisos e até o irresistível desejo de brincar, jogar ou simplesmente 

digitar nas telas. O tecnoestresse é este desejo de ficar ligado o tempo todo e a tudo 

ao mesmo tempo, estes sintomas podem induzir a futuros quadros de ansiedade 

generalizada e quanto mais dependentes da tecnologia mais estaremos propícios a 

nos estressar com falhas desse sistema (EISENSTEIN; ESTEFENON, 2008).  
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2.1.3.2.1 Familiar: a falta do diálogo e contato 

 

Compreender como é o processo de adolescer auxilia em muito o 

adolescente a entender seu próprio desenvolvimento. As mudanças que ocorrem 

nesta fase, advindas de fundos psíquicos e biológicos são por si só difíceis e muitas 

vezes os pais/ adultos não compreendem este momento de dor tornando o processo 

muito mais difícil. A falta de compreensão dos filhos já é comum e hoje em dia com o 

mundo virtual esta distância entre adolescente e pais é ainda maior, por isso a 

importância do diálogo, de estratégias de aproximação e até mesmo o interesse dos 

pais sobre a vida dos filhos e este novo contexto tecnológico para garantir que além 

de atentos ao que acontece com seus filhos possam estar também mais próximos 

(GAMA apud ABREU; EISENSTEIN E ESTEFENON, 2013). 

Dentro deste contexto Wagner et al (2010) aponta que os pais muitas vezes 

acabam por tomar atitudes coercivas na hora de estipular tempo ou limites ao uso 

das tecnologias, tornando o relacionamento cada vez mais distante, pois não fazem  

uso de diálogo explicativo e de bons exemplos, os filhos então recebem somente 

punição e restrição sobre o uso dos aparelhos sem compreender os reais motivos e 

acabam por revoltar-se com a atitude dos pais expressando sentimentos de 

hostilidade, medo e ansiedade acabando por se afastarem ainda mais de seus 

familiares. Já as práticas educativas indutivas, são mais bem aceitas e com 

melhores resultados, onde os pais expõem os motivos das regras através do 

diálogo, explicando as consequências de cada ato, assim, a criança sente-se mais 

segura e ouvida através da reflexão que faz junto com os pais, estas práticas 

tornam-se muito mais eficazes que as coercivas com relação à orientação dos pais 

frente ao uso do computador e demais aparelhos tecnológicos.   

O diálogo é a ligação mais importante estabelecida nas relações familiares, 

desde o nascimento esta comunicação é essencial para que posteriormente ela se 

expanda a outros meios de convívio social, como a escola. Quando esta 

comunicação é sustentada ao longo do tempo e estabelecida através do afeto, 

carinho e respeito, a criança passa a ter mais segurança e a relação entre as 

gerações é construída com confiança. Mas o que estamos presenciando é um 

aumento na falta de diálogo entre as famílias e fortes empecilhos vem contribuindo 
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para isto neste novo mundo pós-moderno, o dia a dia corrido, a rotina estressante, a 

falta de tempo e tudo isto em meio à vida digital, onde o convívio foi substituído por 

aparelhos eletrônicos, a comunicação aos poucos vai sendo destruída e criando 

abismos entre pais e filhos, dificultando o relacionamento entre os mesmos 

(EISENSTEIN apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013).  

 

Para muitos filhos, as redes sociais são válvulas de escape para diversas 
situações, onde até mesmo uma falta de diálogo entre pai e filho pode virar 
um forte argumento para que seu filho passe a dialogar mais com seus 
amigos virtuais do que com os próprios pais (um dos motivos dos filhos 
ficarem entre 8 a 15 horas por dia em redes sociais) (VIEIRA, 2011, p. XV)  

 

Conforme as novas formas de comunicação vão surgindo, as famílias vão 

usufruindo destas de maneira abrangente, são mensagens trocadas via celulares ou 

computadores, gírias próprias e uma forma diferente de se comunicar começou a se 

estabelecer, mas o contato entre as pessoas se perdeu, o olho no olho, o abraço e o 

aconchego de um colo ficou subtraído a uma babá-eletrônica, ao invés de jogar bola 

na rua ou no quintal é preferível ficar num quarto jogando com desconhecidos pelo 

comodismo da internet e assim, os vínculos mais importantes na vida de uma 

pessoa, vão se desfazendo a ponto de nem se quer lhes fazer falta (EISENSTEIN 

apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013).  

Levine; Young (2013) aponta algumas dicas de autodefesa aos pais que 

querem ter seus filhos mais próximos e não perdê-los para o computador, dentre 

elas podemos citar a do registro do tempo, onde o responsável anota o tempo total 

que o filho fica sem que o mesmo perceba e ao final da semana ou do mês pergunta 

a ele se é isto que ele realmente deseja para sua vida, outra alternativa é que os 

pais auxiliem o filho a encontrar algo que goste de fazer fora das telas, um esporte, 

uma arte ou um hobby por exemplo, além disto eles podem resguardar um dia na 

semana completamente sem o uso da internet, isto conforme a rotina e como a 

família gostaria de se organizar e por ultimo e não menos importante, as famílias 

devem preservar os momentos de refeições, isto é, não utilizar-se de celular ou 

tablets  na mesa, este tipo de atitude familiar preserva os vínculos e auxilia numa 

boa comunicação entre todos. 
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2.1.3.2.2 Escolar  

 

O bullying, ameaças, humilhações e agressões físicas e psicológicas, são 

fatores bastante conhecidos e trabalhados entre os gestores e professores dentro do 

ambiente escolar, porém, continuam sendo um desafio. Infelizmente acontecem de 

forma cada vez mais poderosa e maldosa, pois através do crescimento de usuários 

do mundo virtual, podemos observar um aumento claro destes comportamentos, as 

mídias possibilitam esta violência de forma mais silenciosa, assim, 

consequentemente, mais devastadora, pois quando os responsáveis pelas vítimas 

se dão conta, muitas vezes a proporção do problema é tão grande a ponto de ser 

tardio (RICH apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013). 

Quando a violência acontece online, os efeitos são mais severos e alastram-

se rapidamente acontecendo assim uma maior exposição da vítima, pois a agressão 

pode não só acontecer em um único local separadamente, na escola, por exemplo, 

possibilitando a vítima outros refúgios como sua própria casa. Online não existem 

refúgios, todos os ambientes tornam-se inseguros, em casa, na escola, na rua, a 

qualquer momento e sem previsões, pois depois de publicadas informações na rede, 

é muito difícil tira-las de lá (WILLIAMS; PEREIRA apud ABREU; EISENSTEIN; 

ESTEFENON, 2013). 

O Cyberbullying é o nome que se dá aos mesmos componentes do bullying, 

assédio, ameaça, rejeição e demais comportamentos violentos, com os mesmos 

objetivos intencionais, porém, se diferencia por acontecer via web, e estas atitudes 

geralmente são caracterizadas por conter vítima, agressor e expectador. 

Compreendemos a partir disto, como os meios digitais facilitam este ato, pois a 

vítima é exposta de forma rápida e para um número muito maior de expectadores e 

o agressor na maioria das vezes se protege pelo anonimato, este fator que 

empodera e deixa as agressões ainda mais cruéis. Portanto, é necessário uma 

análise quanto ao uso da violência como entretenimento, e como em qualquer caso, 

a prevenção é sempre a melhor opção e o diálogo entre pais e filhos sempre será a 

melhor orientação em situações problemáticas (QUINTÃO, 2013). 

A vida acadêmica dos adolescentes mudou a partir deste contexto do mundo 

digital, as pesquisas não são mais em bibliotecas, onde era necessário sair de casa, 

ter contato com algumas pessoas e pegar seu livro concreto para ler, agora, não se 

faz mais necessário dispor de tudo isto, eles pesquisam em seus computadores e 
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conseguem realizar tarefas de casa, conversar através de chats para fazer trabalhos 

em grupo com auxílio da internet. Porém, neste contexto, o aluno pode muitas vezes 

se distrair, o que acarretando num prolongamento da atividade que o adolescente 

esta fazendo, por conta das interferências que podem acontecer quando se está 

conectado, podendo resultar na fuga do foco principal (RICH apud ABREU; 

EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013). 

A incorporação das TIC’s em todos os níveis de educação já é bem 

avançada, porém em alguns países, principalmente os latino-americanos, ainda é 

muito escassa a presença delas nas escolas. Essa incorporação se feita de modo 

responsável seria ideal para inovação e transformação da educação, melhoria e 

promoção da aprendizagem, mas é preciso preparo da equipe, pois as TIC’s devem 

ser inseridas de maneira adequada e a utilização das mesmas no contexto escolar 

deve ser bem específica, buscando sempre atingir às expectativas reais do corpo 

docente, como a melhoria ao acesso de conteúdos e maior facilidade no 

aprendizado (COLL; MONEREO, 2010). 

Quando não há uma inserção das tecnologias no ambiente escolar de forma 

positiva e o aluno acaba não aprendendo as melhores formas de utilização das 

mesmas, ocorre o risco de plágios, que infelizmente vem aumentando, pois o aluno 

acaba copiando sem dar a devida importância à fonte que está retirando a 

informação, muitas vezes nem sequer sabe o autor daquilo que ele está 

reproduzindo, pois a internet pode proporcionar tanto materiais de qualidade com 

autores renomados como páginas sem autor ou com a opinião de várias pessoas. 

Portanto, é muito importante conscientizar os aprendizes deste novo mundo digital o 

que estamos vivendo a respeito destas questões cruciais na hora de produção 

científica e aprendizagem, para que não acabem sofrendo as consequências no 

futuro, na hora da formação profissional, por exemplo (RICH apud ABREU; 

EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013). 

 

2.1.3.2.3 Interações sociais  

 

Podemos incluir dentre as características do usuário excessivo da internet a 

solidão e o isolamento, estes comportamentos se dão por diversos motivos, um 

deles é que ao conectar-se o indivíduo encontra-se de certa maneira aceito, pois é 
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aonde, muitas vezes, ele irá se refugiar tendo ainda a possibilidade de resolver seus 

problemas com mais facilidade. Porém, quanto mais conectados estão virtualmente 

mais ausentes estão pessoalmente (SOARES apud ANDRADE, 2016). 

O fato de crianças e adolescentes estarem preferindo ficar em frente aos 

computadores ao invés de interagir e conviver com outras pessoas, deixando-os 

cada vez mais isolados, não os auxilia de forma alguma no desenvolvimento de suas 

habilidades sociais, estas tão necessárias para se viver em sociedade (LEVINE; 

YOUNG, 2013).  

 

Para se relacionar bem com as pessoas, as crianças precisam aprender 
habilidades sociais. As habilidades sociais são comportamentos que 
ocorrem nas interações sociais e favorecem relacionamentos saudáveis. A 
socialização é uma tarefa primeiramente dos pais e depois da escola. Trata-
se do ensino/aquisição de comportamentos de interação com outras 
pessoas de acordo com as diferentes situações e as normas culturais. A 
aprendizagem das habilidades sociais na infância ajuda nesse processo de 
socialização, pois contribui para o desenvolvimento social da criança e para 
seu ajustamento na sociedade (SILVA; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2013, 
p. 7). 

 

Muito mais do que se possa imaginar, hoje, através de mídias e jogos, vemos 

mortes e violência em grande proporção, isto, consequentemente reflete no modo 

como pensamos, sentimos e agimos. Vemos assim, inúmeras consequências de 

raízes diferentes, dependendo do modo como aprendemos a lidar e a interpretar as 

situações, existem os que irão desenvolver sintomas de ansiedade e depressão ou 

os que vão para o outro extremo, ou seja, adotar comportamentos agressivos 

também em reflexo do que se assiste. Por outro lado, quando nos expomos a estes 

episódios de violência de entretenimento em grandes quantidades, como seres 

humanos adaptáveis, acabamos por nos habituar a estas cenas e de repente, vemo-

nos dessensibilizados, perdendo a capacidade de sentir com o outro, sentir pelo 

outro (RICH apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013).  

 

O mundo offline está sempre presente nos espaços de interação online, e 
por isso não é verdadeiro afirmar que o virtual transcende o real 
automaticamente. Os espaços de interações podem ser configurados e 
experimentados de maneira diferente, mas não perdem de todo sua 
referência com as realidades offline (RUDIGER, 2002, p.178).  

 

Podemos dizer que o uso do celular hoje mudou drasticamente desde que o 

mesmo foi criado, o que era apenas um aparelho para se comunicar, como o 
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telefone, agregado de outras funções como relógio, despertador e agenda de 

contatos, agora é recheado de funções que podemos muito bem caracterizar como 

um portal pessoal, inclusive, seu design e aparência, hoje podem muito bem passar 

informações sobre os gostos pessoais de seus proprietários, o que acaba 

influenciando na compra de determinadas marcas e modelos como uma forma de 

identidade, isto ocorre principalmente com adolescentes que buscam se afirmar em 

grupos. O uso excessivo que gera a dependência de celular foi recentemente 

nomeado como “nomofobia” que se refere à ansiedade ou mal-estar ao ficar sem 

contato com aparelhos celulares (COSTA; GÓES; ABREU apud ABREU; 

EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013).  

“O aumento do uso da internet, mesmo que moderado, está associado à 

diminuição de comunicação familiar, redução do círculo social local, aumento da 

solidão e depressão” (SILVA, 2016, p.121). 

O mundo digital mudou inúmeras coisas na forma em que vivemos, 

principalmente em relação aos adolescentes que estão cada vez mais acelerados e 

aderindo a comportamentos muitas vezes sem lógica. Dentre as tantas atitudes que 

começaram a ser preocupantes está o fato de que as relações estão cada vez mais 

líquidas e descartáveis, o chamado “Mundo delivery”. A pressa os impede pela 

espera do amadurecimento e assim a “geração fast” acaba tomando decisões 

precipitadas e na maioria das vezes desequilibradas, e esta pressa não é só para 

tomar decisões, é também porque não aceitam frustrar-se, em consequência disto, 

agem por impulso e por prazer. A banalização do sexo é um grande exemplo nos 

dias de hoje, tudo pela popularidade, nada envolvendo o afeto e a violência acaba 

infelizmente sendo o resultado de muitas destas ações do mundo pós-moderno 

(GAMA apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013). 

 

Observa-se uma busca da experiência sexual que alguns sociólogos de-
nominam de pansexualidade (pan=tudo). Seria a forma como os 
adolescentes da geração digital exercem sua sexualidade: uma expressão 
de liberdade, vazio e rebeldia, que não depende do gênero e foge dos es-
tereótipos culturais tradicionais. Essa forma de experimentar, “ficando” e 
testando a sexualidade, acontece mediante menos envolvimento emocional 
e compromisso afetivo do que as gerações anteriores (EISENSTEIN; 
ESTEFENON, 2008, p. 46).  

 

Cibernose é o nome que se dá quando as relações intra e interpessoais já 

não conseguem mais fluir saudavelmente, é quando cada um fica em seu canto com 
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seu aparelho digital e não há mais diálogo ou carinho, é quando se fecham as portas 

para as relações mais importantes como a família e a própria pessoa não se 

conhece mais, não há autoconhecimento em um “mundo delivery”, não sabe-se o 

que se quer, nem onde se quer chegar, só o que importa é o imediatismo (GAMA 

apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013). 

A vida virtual transformou a maneira como as pessoas se comunicam, as 

formas de interagir uma com as outras também se modificaram além do surgimento 

de novos padrões de interação, com seu próprio estilo do novo mundo virtual, estas 

novas formas de se relacionar acabaram substituindo as antigas formas de relação 

humana, face a face e reais pelas falsas identidades e pelas máscaras que 

escondem o verdadeiro “eu”. Através deste contexto alguns estudiosos, a mídia e os 

críticos da internet vêm provando que a internet é uma espécie de causadora e 

condutora do isolamento social, e este comportamento reflete-se em uma crise na 

vida familiar e nas comunicações sociais (CASTELLS, 2003)  

A timidez é um processo psicológico que coíbe muitas atitudes, o indivíduo 

passa a ter vergonha de certas situações, de se apresentar em público, de se 

comunicar ou até mesmo de expressar o que sente, estas características acabam 

sendo ainda mais prejudiciais na adolescência. Com o aumento da insegurança o 

adolescente consequentemente passa a distanciar-se socialmente e acaba se 

retraindo. São a partir destas dificuldades sociais que muitos adolescentes acabam 

se identificando com o mundo virtual, pois ele permite tomar decisões sem precisar 

se expor e diminui a possibilidade de passar por constrangimento, pois ele tem a 

facilidade de desconectar-se como uma forma de livrar-se da situação, inclusive os 

adolescentes tímidos desenvolvem até mais amizades online que os extrovertidos, 

como uma forma de compensar à deficiência nas habilidades sociais. Assim, o 

adolescente tímido tornou-se uma presa fácil ao mundo virtual, estando cada vez 

mais perto de tornar-se dependente de internet (GAMA apud ABREU; EISENSTEIN; 

ESTEFENON, 2013). 

Dentre os vários riscos psiquiátricos decorrentes do mau uso das TICs  

encontra-se a fobia social. Como a mesma é caracterizada pelo medo e ansiedade 

em estar e ou relacionar-se em público/ socialmente, a internet proporciona as 

pessoas com estes sintomas a possibilidade de criação de contatos e relações 

online onde os mesmos se sentem mais à vontade. Este ambiente aconchegante 

pode modificar suas rotinas, fazendo com que passem mais tempo isolados no 
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mundo virtual, consequentemente, alargando ainda mais suas dificuldades reais dos 

encontros presenciais. Então, o uso excessivo da internet em pessoas com fobia 

social faz com que as mesmas, além de adiarem seu tratamento aumentem o risco 

de dependência (GAMA apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013).  

 

Os computadores são também acusados de prejudicar a vida social: eles 
aparentemente tornam as pessoas anti-sociais, destruindo a interação 
humana normal e o aconchego familiar. O fenômeno japonês do “Otaku”, ou 
a “tribo-dos-que-ficam-em-casa”, torna-se emblemático das formas como os 
jovens acabam preferindo a distância e o anonimato da comunicação virtual 
à realidade das interações face a face (BUCKINGHAM, 2007, p, 69).  

 

Os sintomas de depressão e o suicídio crescem entre adolescentes, pois o 

processo de adolescer não é bem compreendido nem pelo próprio adolescente 

tampouco pela família caracterizando um período de grandes dificuldades, 

concomitantemente, as dificuldades das relações interpessoais encontradas agora 

no século XXI agravam estes sintomas depressivos. Estudos mostraram que a 

terceira maior causa de morte entre adolescentes da Coreia do Sul e Estados 

Unidos é o suicídio, principalmente em jovens do sexo masculino. A dependência de 

internet ou o uso descuidado das TIC’s, de certa maneira influenciam neste 

aumento, encontram-se inclusive sites que incentivam o suicídio, onde além de 

disponibilizarem de estratégias para o ato, transmitem o mesmo, que muitas vezes 

são decorrentes dos chamados “pactos de suicídio online”, onde jovens concordam 

em suicidar-se juntos, marcando data e local e infelizmente realmente os fazem 

(GAMA apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013).  

 

2.1.4 Alternativas no Auxílio do Controle e Limites ao Uso Excessivo da Tecnologia 

na Infância e Adolescência 

 

O trabalho dos pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes deve 

primariamente ser o de conhecer e estar atento as instâncias desta tecnologia, 

adota-la e utiliza-la para melhor julgar, pois quando não se conhece com o que se 

está lidando, a tarefa torna-se muito mais difícil e cansativa, assim, tornamo-nos 

mais fortes e conscientes na hora de tomar as decisões corretas sobre o uso das 

mídias. Além disto, pais, família, docentes e sociedade em geral, devem estar 

acompanhando e zelando por seus jovens na vida digital bem como na vida real, 
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pois as duas têm os mesmos impactos (RICH, apud ABREU; EISENSTEIN E 

ESTEFENON, 2013). 

Os profissionais da saúde em geral, devem ficar vigilantes e atentos à saúde 

e desenvolvimento de crianças e adolescentes na era digital, oportunizar diálogo 

entre as gerações para facilitar o convívio familiar e desfazer preconceitos de ambas 

as partes, estarem preocupados na realização de práticas que visem identificar e 

proporcionar entendimento e aprendizado sobre as melhores formas de utilização 

das TIC’s bem como os benefícios que elas proporcionam, como o aperfeiçoamento 

das habilidades motoras, de atenção e agilidade de pensamento lógico, criatividade 

e inovação, sempre tomando os cuidados necessários para que sejam preservados 

os direitos das crianças e dos adolescentes bem como suprindo as necessidades de 

maturação saudável dos mesmos (EISENSTEIN; ESTEFENON, 2008).  

 

Quando deixaram de lado as distrações de suas mídias eletrônicas, foram 
capazes de ver, ouvir e sentir o mundo e se reconectarem com as pessoas 
e atividades que os faziam felizes. Considerando esse resultado, alguns 
clínicos começaram a recomendar um “intervalo digital”, um período de 24 
horas sem aparelhos todas as semanas, para os indivíduos e famílias que 
estão enfrentando o uso problemático das mídias (RICH, apud ABREU; 
EISENSTEIN E ESTEFENON, 2013, p. 42). 

 

O fato é que os pais não precisam ser mestres em relação às tecnologias, até 

porque existem outras inúmeras coisas a que um pai ou uma mãe precisam se 

preocupar no dia a dia, mas saber pelo menos o básico de como se acessa 

determinadas páginas e estar atento as que preferencialmente seu filho está 

navegando é muito importante para manter a família e principalmente as 

crianças/adolescentes protegidos (VIEIRA, 2011) 

Precisamos desenvolver crianças e adolescentes preparadas para o social, 

que compreendam que o mundo a sua volta é de todos e não se faz somente dos 

seus anseios, capacitá-las ao autocontrole para que vivam o seu melhor e 

aproveitem as possibilidades da vida dentro de seus direitos, e respeitando o direito 

dos demais e possibilitando em suas convivências sociais a melhor forma de 

relações (BIASOLI-ALVES; FISCHMANN, 2001).  

Assim como ensinamos os mais jovens a dirigir e lhes damos a oportunidade 

de sair com um automóvel quando julgamos necessário e quando atingem 

determinada maturidade ao conquistar algumas premissas básicas, a inserção de 
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aparelhos e aplicativos deveria ser da mesma forma, crianças estão pedindo a seus 

pais cada vez mais precocemente um celular, porém, na hora de deixar a criança ou 

o adolescente ter acesso às redes sociais, não existem as mesmas restrições, o 

acesso é geralmente livre e acontece com adultos ou crianças da mesma forma. 

Então, o ideal é que ao invés de simplesmente disponibilizar o acesso às redes 

sociais e tecnologias sem méritos ou sem melhores explicações, é importante 

conversar a respeito, dar a devida importância ao aparelho que está em jogo, 

discorrer sobre seus pontos positivos e negativos, sobre quais as intenções em 

relação a esta ferramenta e o que levaria ele a este ganho, assim, desde o início o 

uso começa a ser mais controlado e a maneira como irá utilizar mais valorizada e 

consciente, o que facilita os próximos passos a serem trabalhados em relação ao 

uso das mídias (VIEIRA, 2011). 

 

A criança deve ser assistida no uso de tecnologia e adquirir mais autonomia 
após conquistar confiança e demonstrar responsabilidade. Segurança é 
papel da família! Os pais precisam fazer parte do processo de iniciação de 
seus filhos no ambiente eletrônico, especialmente quando envolver redes 
sociais. Assim como, ao comprarem um videogame, os pais vão instalar, 
mostrar como funciona, jogar uma partida juntos com os filhos, o mesmo 
deve ocorrer em relação à web. Hoje, o jovem acaba por acessar sozinho, 
falta a “assistência” inicial necessária para ensinar a usar do jeito certo e 
sem riscos (PINHEIRO apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013, p. 
187). 

 

Levine; Young (2013) acredita que crianças menores de 5 anos de idade não 

deveriam ter contato direto com a internet ou liberdade ao utilizar a mesma, pois 

nesta etapa da infância, as crianças se desenvolvem muito melhor brincando e 

tendo contato com o ambiente natural, como a água, terra e o ar, através destas 

possibilidades além de ser um ponto positivo para à saúde imunológica e 

desenvolvimento psicomotor da criança é também uma forma de oportunizar às 

mesmas diferentes aprendizados que ela poderá ter acesso, podemos citar o fato 

cair de bicicleta várias vezes até aprender a andar, como exemplo de superação. 

Então ao deixar os filhos com computadores, celular ou jogos, é importante 

selecionar o conteúdo dos mesmos e acompanha-los, lembrando sempre de impor 

limites.  

As crianças hoje estão atingindo um nível de maturidade muito grande 

precocemente, assim, seus questionamentos e pensamentos em relação às atitudes 

dos adultos por consequência aumentaram, os responsáveis pelas crianças devem 



'* 

 

estar então, de certa forma, preparados na hora de orientá-los para o uso das 

tecnologias, estarem realmente munidos das informações corretas e necessárias na 

hora da intervenção, sendo que o principal instrumento é o conhecimento em 

relação àquilo que ser quer ensinar, e principalmente utilizar-se da própria 

tecnologia, da internet ou das redes sociais de forma inteligente para auxiliar de 

maneira positiva na assistência (VIEIRA, 2011) 

Quadro 2 - demonstra algumas atitudes de pais em relação a seus filhos que 

podem evitar a delinquência digital:  
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O importante mesmo aos pais e responsáveis é a análise das melhores 

formas de utilização destas ferramentas digitais, que podem proporcionar se usadas 

de forma consciente e responsável, mais facilidade no dia a dia, maior agilidade na 

resolução de problemas além de outros benefícios. Portanto, ao estarem disponíveis 

em ingressar neste novo contexto em que seus filhos estão vivendo e ao mesmo 

tempo auxilia-los na visualização destes aspectos, podem garantir aos mesmos um 

futuro melhor e uma vida mais saudável. Mas vale sempre lembrar, que os modelos 
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ainda prevalecem, as crianças aprendem muito mais com o que elas presenciam do 

que com o que é dito a elas, então o uso consciente e sábio das mídias sociais por 

parte dos pais torna-se primordialmente importante (RICH, apud ABREU; 

EISENSTEIN E ESTEFENON, 2013). 

 

As recomendações sobre o que fazer para transformar o uso da internet 
numa fonte mais segura, ética, educativa e saudável de conhecimentos e 
como ponte de diálogo entre as gerações devem fazer agora parte da rotina 
dos atendimentos da criança e do adolescente e de suas famílias! 
(EISENSTEIN; ESTEFONON, 2008, p. 43).  
 

As formas com que os pais vão lidar com estas mudanças e comportamentos 

advindos do mundo digital são diversas, mas o recomendável é que não se tomem 

atitudes drásticas e não se utilize de autoritarismo desnecessário, pois o jovem que 

realmente estiver engajado e pré-disposto geralmente vai desvencilhar-se e 

conseguir aquilo que deseja independente do que lhe for imposto, assim, sem 

perceber os pais podem acabar exacerbando ainda mais essa busca na internet 

para suprir as faltas da vida real, muitas vezes causadas justamente pela ausência 

do diálogo familiar, assim o ideal é ser preventivo, conhecer seu filho e procurar 

estar o mais presente possível (VIEIRA, 2011).  

Quadro  3 - demonstra os principais sinais de alerta para problemas 

comportamentais e riscos do uso digital: 
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Fonte: (EISENSTEIN; ESTEFENON, 2008, p. 47) 

 

A escola é uma importante, se não a principal formadora de cidadãos, 

sabemos que o papel da formação de cidadania digital deveria ser compartilhado 

entre pais e educadores, porém, como muitos pais ainda têm dificuldades em 

relação às novas tecnologias, a escola torna-se ainda mais essencial, pois se a 

escola estiver distante da realidade e das necessidades atuais dos seus alunos, 

suas práticas podem facilmente ser descartáveis. Sendo que hoje, formar para o 

universo digital significa formar para a vida que cada vez mais se adequa ao mesmo 

(BARROS apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013).  

 

A linha limite que separa o uso produtivo e equilibrado da dependência da 
internet do uso patológico, está sim cada vez mais tênue. Trata-se de uma 
questão de grau não só do uso quantitativo e das intermináveis horas diante 
do computador como também da qualidade dos conteúdos explorados na 
rede. Qual pai, mãe, professor ou médico, a essa altura da vida, já não sabe 
que “remédio que cura também pode matar”? (EISENSTEIN; ESTEFENON, 
2008, p. 46) 

 

O conhecimento tornou-se um tipo de “objeto desejado”, onde a educação 

passou a ser uma das vias de acesso a este “objeto” através da formação humana, 

o ambiente escolar passou a ser visto não só como promotor de desenvolvimento, 

mas também como concedente da produção de um tipo de identidade nacional e da 

cidadania, transformando muitas ideias e concepções antigas. A educação está 

passando por grandes transformações, pois depois desta grande percepção de que 

a escola é produtora do “objeto desejado” voltaram-se os olhares para este contexto, 

já que o mesmo torna-se grande influenciador em termos econômicos, políticos e 

sociais, por tratar-se do futuro que estamos construindo (COLL; MONEREO, 2010).  

Então, algumas ações por parte da mesma tornam-se imprescindíveis para 

auxiliar os jovens na constituição de pensamento crítico e responsabilidade social, 

através, por exemplo, da inserção da formação ética em suas grades, da ampliação 

na visualização de possibilidades através da internet, mostrando o lado saudável e 

criativo da mesma, disponibilizando aos professores formação em relação ao uso 

das tecnologias e também proporcionando aos pais este mesmo conhecimento, 



(2 

 

tornando assim cada vez melhor o relacionamento e a comunicação entre pais, 

educadores e alunos, alcançando melhores resultados em relação à formação da 

cidadania. É importante ressaltar que estas ações poderiam torna-se muito mais 

efetivas se apoiadas por programas governamentais (BARROS apud ABREU; 

EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013).  

Auxiliar os jovens a pensar em relação às ações que desenvolvem, suas 

consequências e impor limites claros e objetivos, ajuda no desenvolvimento do 

censo crítico e assim, por conseguinte, no uso mais consciente das tecnologias, 

porém, nada se compara ao exemplo, é ele que geralmente vai surtir efeitos, de 

pouco adianta apontar erros, dizer o que deve ser feito ou não e dar conselhos, 

sendo que os próprios pais não os seguem (QUINTÃO, 2013). 

 

São muitos os países onde as escolas podem contar com o apoio 
governamental em suas práticas educacionais para a formação da 
cidadania digital. Além dos países da Europa e os Estados Unidos, o Egito, 
a Austrália e a Nova Zelândia também se enquadram nessa sistemática 
(BARROS apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013, p. 184).  

 

Quadro 4 - mostra um exemplo de conteúdo que pode ser utilizado na 

formação da cidadania digital: 
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No Brasil infelizmente ainda não se veem muitas iniciativas governamentais 

visando o fortalecimento da prevenção em relação ao controle do uso excessivo das 

mídias digitais, geralmente quando há algum apoio em relação a isto, é de fundo 

privado, mas vale ressaltar algumas dicas que podem ajudar nesta perspectiva, 

direcionadas aos pais e educadores, sendo a verificação do tempo primordial na 

hora de identificar se está dentro das normalidades ou se o uso passou dos limites, 

procurar acompanhar a rotina do filho, determinando tempo para as atividades, 

observando os hábitos online e procurando fugir de proibições drásticas, sempre 

buscando o equilíbrio e o diálogo e por ultimo se os pais perceberem que realmente 

seus filhos ultrapassam o tempo ideal de uso ou têm hábitos não saudáveis em 

frente às telas e que isto está atingindo seus relacionamentos, devem procurar ajuda 

de um profissional qualificado que irá ajuda-los na identificação dos sintomas e no 

tratamento do problema em questão (QUINTÃO, 2013).  

Alguns livros podem auxiliar escolas e pais a trabalharem o assunto em 

relação ao uso da internet de forma didática, um deles é o “De bem com a internet” 

que fala de maneira criativa e dinâmica sobre os problemas em relação ao uso 

desorientado da internet e também o “O uso legal da internet: ética e valores para 

jovens da era digital” sendo um pouco mais carregado em relação ao conteúdo, mas 

que se torna bem útil aos pais para boas reflexões e ações, os livros são produzidos 

pelo LEEME (Laboratório de Estudos em Ética nos Meios Eletrônicos) através de um 

projeto realizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e estão disponíveis 

para download gratuito no site do grupo de pesquisa (BARROS apud ABREU; 

EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013).  

O mundo tornou-se digital e disto não temos mais dúvidas, está em nosso 

presente e provavelmente irá nos acompanhar pelo futuro, devemos manter-se 

atentos aos riscos que todas estas novas tecnologias podem gerar, mas o ideal para 

não propagação dos mesmos, é saber usufruir dos aparatos tecnológicos como 

forma facilitadora de nossas vidas, auxiliando-nos em nossa rotina, até mesmo no 

ambiente estudantil, usufruindo do celular, computador e outros recursos com 
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responsabilidade, desfrutando das possibilidades saudáveis da internet. Com 

objetividade e sabedoria, crianças e adolescentes podem absorver muito do lado 

positivo dessas novas tecnologias (EISENSTEIN; ESTEFENON, 2008).  

 

Uma nova Lei 12.965 de 2014 – o Marco Civil da Internet em seu artigo 29º 
- explicita a necessidade do controle e vigilância parental e a educação 
digital como formas de proteção frente às mudanças tecnológicas, em 
especial sobre os impactos provocados nas famílias e, especificamente, nas 
rotinas e vivências das crianças e dos adolescentes. Porém, tanto os pais 
como os educadores nas escolas precisam aprender como exercer esta 
mediação e serem alertados sobre os riscos e os limites necessários para 
assumirem esta responsabilidade. Além disso, as crianças e adolescentes 
devem ser informados das necessidades de hábitos saudáveis de modo 
sistemático (SBP, 2016, p. 2).  

 

Dentre as principais dicas apresentadas por Eisenstein e Estefenon (2008) 

para uma utilização saudável das TIC’s estão: usar do diálogo sempre, buscando 

conhecer a respeito de sites apropriados juntamente com os menores, procurar e 

incentivar palestras e grupos que tratem do assunto, em escolas, associações ou até 

mesmo entre amigos, estabelecer limites claros a seus filhos em relação a tempo de 

uso e onde lhe é permitido acessar ou não, bem como esclarecer sobre o envio de 

materiais pessoas como fotos e vídeos e sempre que constatar algo irregular ou 

violento, denunciar de forma que os autores sejam punidos. Além de estar sempre 

atento aos pequenos sinais de uso exagerado ou compulsivo, a conversa e a 

compreensão afetuosa na relação familiar são as principais chaves para impedir 

qualquer comportamento doentio. 

 

2.1.5 Fatores de Risco e Predisposição a Dependência de Internet 

 

O fato de a internet trazer a população em geral mais facilidades, permitir 

mais possibilidades, imediatismo e, principalmente, mais proximidade entre as 

pessoas, faz com que ela entre na casa das famílias com muita aceitação, porém, é 

justamente por este motivo que deveríamos nos preocupar cada vez mais, pois a 

dependência de internet ou a ciberdependência será um dos maiores problemas de 

nosso século. O número de crianças e adolescentes que fazem o uso de forma 

abusiva da mesma cresce e o problema não se restringe ao tempo conectado, mas 

também na quantidade e no conteúdo de cada acesso. Tendo em vista esta grande 
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problemática mundial, é preciso que pais, educadores e responsáveis 

governamentais comecem a pensar no futuro de nossas crianças (QUINTÃO, 2013). 

O uso excessivo da internet e televisão podem causar consequências como a 

renúncia das responsabilidades reais, tornando a pessoa mais isolada da 

convivência social e principalmente familiar, passando a adotar uma atitude 

indiferente e fechada (ZANDONÁ, 2015). 

  

Se for novidade, carregada ainda de incertezas a pesquisa sobre o 
desenvolvimento neurológico e cognitivo, influenciado pelos estímulos 
proporcionados pelas TIC, mais imprevisíveis são as consequências para os 
indivíduos e para a sociedade. O aguardo pela compreensão desse 
desfecho, eminente para os próximos anos, ou décadas, não pode instigar 
acomodação e inoperância frente a sintomas já perceptíveis (SILVA, 2016, 
p.121). 

 

Adultos estão colocando seus filhos cada vez mais cedo em frente às mídias 

e aparelhos eletrônicos, ainda não se sabe quais serão as consequências desta 

exposição precoce a meios tecnológicos, pois é recente este comportamento em 

termos de estudos, mas provavelmente veremos à frente grandes problemas em um 

futuro tão próximo que nem se imagina, como na velocidade com que trocamos de 

smartphones a cada novo lançamento. A verdade é que tornar-se um usuário do 

mundo digital passará de algo aprendido para algo intuitivo, portanto, estar com 

menos de dois anos de idade em frente a este contexto, não se trata de um preparo 

para o futuro e sim de um comportamento desnorteado e sem previsões de 

assertividade (RICH, apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013). 

 

Além da compulsão e dependência ao mundo virtual, o uso contínuo do 
computador pode também estimular ou corroborar transtornos de ansie-
dade; transtornos obsessivo-compulsivos (TOC); distúrbios de 
comportamentos ou condutas antissociais, depressão e suicídio. 
Especialmente no caso de crianças e adolescentes, vale ressaltar que toda 
a parafernália tecnológica atual, muitas vezes, é utilizada como fuga ou 
válvula de escape. Frequentemente, o envolvimento excessivo nada mais é 
do que a sinalização de dificuldades preexistentes (EISENSTEIN; 
ESTEFENON, 2008, p. 47) 

 

Existe uma síndrome chamada FOMO (fear of Missing out / medo de ficar de 

fora), como o próprio nome remete, é quando a pessoa fica muito tempo online, 

conferindo as mensagens nos grupos ou redes sociais, as novas tendências, os 

novos termos e gírias e ao ficar longe de tudo isto sente-se mal, causando 

implicações ao cérebro e a psique. Os pais podem prevenir este tipo de 
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comportamento em seus filhos explicando ao mesmos sobre o assunto, mostrando 

reportagens e artigos sobre e até mesmo expondo que por mais que eles não 

venham à adquirir esta síndrome eles não pretendem correr este risco, o de ter um 

filho viciado em eletrônicos (HANNS, 2015).  

 

O transtorno de adição à internet (TAI) é um diagnóstico reconhecido na 
Coreia, em Taiwan e na China, onde há clínicas, centros de desintoxicação 
e hospitais com internação dedicados ao seu tratamento. Na Coreia, 250 mil 
jovens com menos de 18 anos estão em tratamento ativo para TAI, e os 
especialistas estimam que haja 10 vezes mais jovens em risco. Apesar das 
fortes evidências na Ásia e de ser um problema crescente em outros 
lugares, o transtorno de adição à internet ou videogame ainda não é um 
diagnóstico aceito no hemisfério ocidental. Infelizmente, isso significa que 
muitos desses jovens ficarão sem tratamento porque não há apoio 
econômico para as instituições nem os clínicos necessários para 
diagnosticá-los e trata-los (RICH, apud ABREU; EISENSTEIN; 
ESTEFENON, 2013, p. 41). 

 

Jogar sempre foi atividade do ser humano que gera prazer, os jogos 

eletrônicos vieram com muita velocidade às residências tomando conta cada vez 

mais de um público amplo, pois os seus produtores buscam games cada vez mais 

envolventes e de diversos tipos e gostos, encontramos os jogos que envolvem 

gênero esportivo e de aventura a jogos de planejamento e guerra, o fato de estarem 

cada vez mais realistas faz com que seus estímulos sejam mais penetrantes, o jogo 

acaba envolvendo o jogador que busca cada vez mais aguçar suas habilidades e a 

internet proporciona um número maior de jogadores além de fazer com que o jogo 

fique rodando mesmo sem o jogador estar lá, forçando o jogador a ficar o maior 

tempo possível online para conseguir atingir seus objetivos, isto acarreta inúmeras 

consequências como deixar suas atividades de lado para jogar, conflitos familiares e 

dificuldades escolares, o preocupante é que o número de adolescentes do sexo 

masculino, predominantemente, está cada vez mais fazendo uso problemático de 

jogos eletrônicos e tornando-se dependentes (SPRITZER; PICON apud ABREU; 

EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013).  

 

A dependência se manifesta nas crianças ou adolescentes de forma cada 
vez mais crescente, trazendo aos pequenos a perda do controle de suas 
atividades, e a desorganização, uma vez que deixam suas 
responsabilidades de lado; e ainda apresenta grande desconforto 
emocional, trazendo dificuldade de convívio social de forma sadia. Nas 
crianças uma vez que começam a ter cada vez mais satisfação em suas 
atividades virtuais, tende-se a desencadear sérios problemas futuros 
(QUINTÃO, 2013, p. 98).  
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Apesar de ainda serem muito recentes os estudos sobre a relação da 

dependência de jogos eletrônicos com a dependência química, muitas pesquisas 

mostram que suas sintomatologias estão muito próximas, além de suporem que 

possuem bases neurobiológicas similares, como o fato de a ação de jogar 

proporcionar uma maior liberação de dopamina, assim como acontece no uso de 

anfetaminas, alguns outros estudos através da análise de dependentes de um certo 

jogo, visualizando as representações do mesmo, apresentaram maior acionamento 

em determinadas regiões cerebrais correlacionadas a relatos de fissura e 

lembranças de experiências de jogo, sendo que, estas regiões são as mesmas que 

se acionam nos casos de dependência química. Assim, os estudos sobre a 

dependência de jogos eletrônicos caminham para uma relação deste para com os 

transtornos por uso de substâncias (SPRITZER; PICON apud ABREU; 

EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013).  

A família é importante em qualquer tipo de tratamento, não é diferente quando 

estamos falando de adolescentes com grandes riscos de desenvolvimento de 

transtornos mentais decorrentes do uso inadequados da internet, a família deve 

saber lidar com este problema de forma a não vir prejudicar mais ainda, a maneira 

como os responsáveis pela criança/adolescente virem a conduzir a imposição de 

limites influencia em muito nos comportamentos do mesmo, hoje talvez já não seja 

mais possível, por exemplo, querer que o adolescente fique totalmente desligado do 

mundo virtual, inclusive desliga-lo de forma brusca e imprevisível pode torna-lo 

agressivo e dificultar ainda mais o processo de tratamento, ainda mais se tratando 

deste público que está praticamente sem ferramentas para lidar com frustrações 

(GAMA apud ABREU; EISENSTEIN; ESTEFENON, 2013). 

Sobre a definição de dependência, Young (2011) expõe: 

 

As dependências são definidas como a compulsão habitual a realizar certas 
atividades ou utilizar alguma substância, apesar das consequências 
devastadoras sobre o bem-estar físico, social, espiritual, mental e financeiro 
do indivíduo. Em vez de lidar com os obstáculos da vida, administrar o 
estresse do cotidiano e/ou enfrentar traumas passados ou presentes, o 
dependente responde de forma desadaptativa, recorrendo a um mecanismo 
de pseudomanejo. Tipicamente, a dependência apresenta características 
psicológicas e físicas. 
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Young (2011) propõe algumas intervenções no tratamento do uso patológico 

da internet, sendo estas, construídas a partir do uso global e moderado da mesma, 

fazendo com que o individuo identifique as ações problemáticas e doentias e 

gradativamente se afaste destas, tendo ao mesmo tempo a possibilidade de usufruir 

de modo controlado e saudável das atitudes virtuais fidedignas. Pois ao tratar da 

dependência de internet é preciso lembrar que esta é totalmente diferente das 

outras, pois seu uso pela sociedade e a necessidade deste uso é real e presente, 

assim, a abstenção geral seria uma alternativa pouco inteligente e frustrante.  

 

O principal elemento do tratamento desses transtornos é a conscientização. 
As intervenções clínicas não visam aniquilar o hábito de uso das TIC e 
especialmente da Internet, mas prestam-se à sua condução até patamares 
que não interfiram negativamente no cotidiano pessoal e social dos usuários 
dependentes (SILVA, 2016, p. 121). 

 

Muitos pais e responsáveis acabam por não desprender de atenção suficiente 

a seus filhos em relação aos cuidados durante o uso da internet, não percebendo 

que seus filhos procuram-na muitas vezes para refugiarem-se de problemas 

pessoais, familiares ou de relacionamentos, assim, sem a devida importância dada a 

estes aspectos os sintomas de vício podem se agravar de forma a prejudicar os 

jovens em inúmeros aspectos, mas principalmente interferindo no bom 

desenvolvimento físico e emocional dos mesmos. É preciso ater-se aos cuidados em 

relação à dependência de internet em todas as diversidades em que ela atinge, nas 

diferentes classes sociais, culturas, regiões e idades, mas principalmente às 

crianças e adolescentes, pois os prejuízos nos mesmos podem acarretar sequelas 

que levarão para a vida adulta e que muito provavelmente poderá ser passada de 

geração a geração (QUINTÃO, 2013).  

O ideal então, é que os adultos e pais de hoje, comecem a perceber a 

importância da prevenção, ou seja, as idades iniciais da criança que são 

determinantes na concepção de afeto e limites para o resto de suas vidas, 

construindo uma relação saudável de confiança onde a criança tem a possibilidade 

de ser incentivada na construção do pensar, assim as famílias poderão aproveitar os 

benefícios das tecnologias e usá-las de forma consciente, não deixando que as 

mesmas usem como forma de correção de fragilidades internas (GAMA apud 

ABREU, EISENSTEIN; ESTEFENON). 

 



(* 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi realizado dentro das conformidades éticas e legais 

estabelecidas pela UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e pelo Curso 

de Psicologia oferecido pela mesma, sendo que  foram delineadas metas através de 

métodos para realização do estudo. 

Para este trabalho de conclusão de curso utilizou-se de uma pesquisa de 

natureza ����������� de enfoque exploratório. 

A pesquisa qualitativa abrange várias formas de investigação que ajudam os 

pesquisadores na compreensão do significado dos elementos sociais, ressaltando 

ainda que se trata de uma pesquisa interpretativa, onde cada pesquisador a 

produzirá de forma específica, mas sempre buscando a complexidade histórica e a 

individualidade de cada um (STAKE, 2010).   

S�����
 S���
� 0344�, 
 estudo qualitativo é onde se busca não a 

	������78
 �� ����9����, mas sim a compreensão das informações coletadas de 

�
�	� ���
��9���� � ���h���
 �� ������_� �����������t � h������� ����������� h��	���

����� 
 �������	���
 �� ���
� �������
� � � ��9���� �������� �
� ��h��tos 

�����������	���� ���
����
�t 

� h������� ��alitativa é aquela que busca interpretar o mundo de forma a 

��������� ���� ����������
�� 
 ��� h��������
� h�etende compreender os fenômenos. 

Um estudo qualitativo confere estima essencial às declarações dos atores 

envolvidos, as suas falas e expressões transmitidas pelos mesmos. Portanto, trata-

se de um tipo de pesquisa que zela pelo detalhamento de fenômenos e elementos 

que a submergem (AUGUSTO et al, 2013). 

A��� 
 ��=��
 �� �������� ������
 > �	h�������=��� � h������� �ih�
���;����

h
�� ���� �	h����9 �� possibilidades de busca pelas informações pretendidas à 

�����	����
 ������
 ��� �� h������� ����������� ��>	 �� ��i����� �� ����	���78
 �


������
 �	 �
	
 �
 �h��	
��	���
 �
� �
�����	���
� h���������� �
 	��	
�

��� > ����� �����>� �� ��i�78
 �� 
�����
s, da formulação da questão abordada ou 

h��� ����78
 �� �
��� ���
�	�7��� ��� �
��
��	 �
	 � h����h78
 ����� �


������
 0.�ST$S� 344�,t 

� h������� �ih�
���;��� ��� ����� ������ �	� 	���
� ��	������_�78
 �
	 


������
 ��� h
�� ��� h
��
 �
������
� > �	 ��h
 �� h������� ��h��=���� ���

�
	�	���� ����	� � �
�	� �� �����
 ��� ������ �� ��9����� � �����h����7��� ��



(+ 

 

���
��� ��� h
����	 �ih���]��ias com a problemática apresentada (AUGUSTO et 

al, 2013).  

:����
 �� h������� �ih�
���;��� �	� ��� h
����������� > 
 �����


���
��9���
, que segundo Macedo (1994) precisa ser subsidiada pelo planejamento, 

����	 � ����78
 �
� 	�������� � ����	 h��������
s são melhor organizados 

����������
 � �����_�78
 h
�����
� �
 ������
� ��>	 ����
 
 �����
 ���
��9���
 ����


 	9i�	
 h
��=��� �� ������
� � ���h���
 �
 ������
 �	 h���� ������
 �8
 �;

	��
� �e	��
 �� ���
��� 	�� ��	>	 
� h�����h��� � 	��� �	h
������s encontrados 

�
 	
	���
 �tual da pesquisa. 

Nenhum trabalho ou pesquisa bibliográfica partem do nulo, são pesquisadas 

fontes bibliográficas já existentes para que o pesquisador atinja seus objetivos 

através da contraposição de opiniões e conclusões de diversos autores para que 

assim o trabalho ganhe a devida relevância comprovando ou o reafirmando 
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0TIC’s) no público infanto-juvenil focando em seus impactos no âmbito psicológico.  

O universo ou população estudada refere-se ao grupo de indivíduos a que a 

pesquisa se interessa, apresentando atributos próximos ou em comum, podendo ser 

estes, por exemplo, sua idade, sexo, grupo pertencente ou região onde vivem 

(MARCONI; LAKATOS, 2006).   

Portanto verifica-se através do exposto que o universo da pesquisa está 

diretamente ligado ao assunto em pauta trabalhado.  

A amostragem da população só é imprescindível quando a pesquisa não se 

direciona a totalidade da população, ou seja, quando se restringe a uma quantia da 

mesma, sendo que a escolha desta parcela seja a que melhor representará o todo 

(MARCONI; LAKATOS, 2006).  

Ainda para os autores, “o conceito de amostra é que a mesma constitui uma 

porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo (população); é um 

subconjunto do universo” (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 108).  

Portanto este trabalho observou os impactos e efeitos na abrangência do 

universo da humanidade, tendo como amostra (população) específica da infância e 

adolescência, ou seja, determinada pela faixa-etária que melhor se ajustou ao 

assunto investigado. 

Os procedimentos tratam das fases mais palpáveis da averiguação, 

possibilitando um melhor entendimento do processo realizado para composição do 

estudo, tornando-o menos abstrato e mais claro (MARCONI, LAKATOS, 2006). 

Sendo assim este trabalho expôs de bibliográficos que possibilitaram a 

compreensão desde como surgiu a internet e os primeiros estudos sobre o 

comportamento perante a mesma até os atuais estudos e pesquisas sobre as suas 

consequências e efeitos tanto fisiológicos como psicológicos através do seu uso 

doentio.  

 

2.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

Conforme a proposta apresentada ao longo deste trabalho torna-se essencial 

a explanação da análise e interpretação do exposto, mostrando que a tecnologia 

surge na vida do ser humano primariamente sendo uma facilitadora, onde 
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determinadas coisas que antes necessitavam de certo tempo para serem 

desenvolvidas agora em questão de segundos já estão prontas e a disposição da 

sociedade. Desta forma, os estudos sobre a tecnologia, informática e meios de 

comunicação foram crescendo e se expandindo cada vez mais, assim como os 

investimentos se voltaram de forma intensa nestas atividades, procurando sempre o 

melhor e mais rápido, assim, é possível verificarmos no mercado inúmeras opções 

de diversos valores, dependendo apenas do interesse de cada um. 

Os aparelhos portáteis são mais usados e ainda são mais imprescindíveis no 

dia a dia das pessoas, em diversos contextos como no lazer, no trabalho, em 

atividades acadêmicas, por ser de fácil acesso acabam sempre sendo necessários 

para a realização de algum tipo de atividade (PRADO; SOUZA, 2014). 

A partir daí, a tecnologia passou de algo mais restrito a determinada parte da 

sociedade, para algo acessível, necessário e indispensável para maioria. 

Consequentemente junto disto ela se tornou rotina, está convivendo conosco muito 

mais do que um familiar, por exemplo, crianças muitas vezes passam muito mais 

tempo em contato com aparelhos eletrônicos do que com sua própria mãe, algo que 

pode ser ingênuo, mas ao mesmo tempo devastador.  

“A internet e os jogos eletrônicos tornaram-se cada vez mais populares. O 

videogame, sem dúvida alguma, passou a ser uma das mais importantes atividades 

de lazer para crianças e adolescentes” (ABREU et al, 2008, p.157).  

Assim percebemos que estamos abordando um assunto muito atual, além de 

ser algo que estaremos convivendo por muitos mais anos futuramente e quem sabe, 

algo interminável no que diz respeito à vida humana. 

A internet bem como os jogos eletrônicos trazem muitos benefícios, entre eles 

a maior facilitação em relação ao aprendizado, ampliação nas destrezas cognitivas e 

motoras, facilidade na busca de informações, auxilia nas comunicações e contato 

social, além do fato de que muitas terapias e psicoterapias podem usufruir-se de 

suas possibilidades e vantagens para tratamentos avançados (ABREU et al, 2008). 

O lado positivo e benéfico das TIC’s é notavelmente muito mais divulgado e 

muito mais aclamado, sendo fácil encontrar notícias na mídia, pesquisas e até 

mesmo no próprio diálogo entre pessoas, o discurso de que as novas tecnologias e 

a internet beneficiam nossa vida, inclusive, se vê de forma crescente pais 

interpretando como admirável e brilhante o fato de seus filhos bebês praticamente 

nascerem já sabendo manusear os aparelhos eletrônicos, como se isto os tornasse 



)1 

 

mais inteligentes ou mais maduros que os demais, sem perceberem como isto pode, 

muito pelo contrário, atrasar o desenvolvimento dos mesmos através da privação de 

experiências saudáveis e reais. 

 

Crianças e adolescentes fazem parte da geração digital e usam os 
dispositivos, aplicativos, videogames e a Internet cada vez mais em idades 
precoces e em todos os lugares. Alguns dos pais, também são nativos 
digitais e não percebem as mudanças ou problemas que vão surgindo, 
como se tudo já fosse parte da rotina familiar (SBP, 2016, p. 1).  

 

Portanto, a parte benéfica da utilização das TIC’s não necessita de ovações, 

enquanto isto, seu lado sombrio fica sordidamente escondido por trás de tamanha 

ilusão, muito pouco se sabe e muito pouco é divulgado sobre os efeitos controversos 

deste manejo. Porém, nos últimos anos, alguns escritores e pesquisadores têm 

voltado suas atenções a esta problemática, conforme se apresentou ao longo deste 

trabalho. Vemos somente agora, algumas notícias e reportagens alertando sobre os 

riscos da exposição de crianças às TIC’s de forma inadequada e excessiva, porém, 

ainda são poucas as informações a respeito e escassos os estudos sobre seus 

efeitos nocivos, tornando-se cada vez mais necessário que tanto sociedade como 

principalmente profissionais da saúde comecem a preocupar-se com as novas 

formas de doença apresentadas no novo mundo virtual.  

 

Assume-se que as atividades off-line seriam mais saudáveis do que aquelas 
desenvolvidas on-line, isto é, acredita-se que uma rotina de vida baseada 
em interações com o mundo real poderia ser mais proveitosa do que 
aquelas atividades medidas pelo computador (ABREU et al, 2008, p.158).  

 

Além disto, segundo Prado e Souza (2014) as redes sociais também 

colaboram com outro fator, o da depressão, os indivíduos que se envolvem durante 

muito tempo nas redes acabam idealizando tudo que elas promovem, porém as 

mesmas geralmente mostram somente o lado positivo das coisas, os usuários só 

publicam em seus perfis o lado bom de suas vidas, então, as pessoas acabam 

visualizando uma onda gigante de modos de vida “perfeitos” e quando se deparam 

com a sua realidade acabam por ficar deprimidos e desenvolver a chamada 

“síndrome do mundo perfeito”. 

 

Danos psicológicos associados à exposição excessiva a programas de 
televisão ou filmes com conteúdos violentos e ao uso excessivo de 
videogames ou outros jogos eletrônicos, bem como seu impacto em 
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habilidades cognitivas, funções executivas, no desenvolvimento da 
linguagem, na capacidade de concentração e memorização; além do 
aumento da agressividade e da naturalização da violência por crianças e 
adolescentes têm sido objeto de diversos estudos empíricos. Com a 
exposição a esse tipo de conteúdo, aumentam a prevalência da violência e 
de redes de intolerância, os riscos de desenvolver ansiedade ou depressão, 
a incidência de pesadelos ou transtornos do sono, de pensamentos ou 
comportamentos agressivos e sentimentos de raiva (EISENSTEIN; SILVA 
apud CGI, 2016, p. 119). 

 

Em função disso, momentos em família realizados antes com frequência 

passam a ser raros, muitas vezes o adolescente começa a isolar-se e ficar mais 

tempo se dedicando ao celular ou aos jogos eletrônicos, os pais podem chamar 

atenção e não serem ouvidos, o isolamento vai aumentando e a distância entre os 

membros da família também, até que passa despercebido o fato de que os laços 

afetivos estão sendo aos poucos destruídos.  

Além disto, Moisés et al (2011) aponta que o uso irresponsável dos recursos 

eletrônicos causam diversas consequências negativas às crianças e adolescentes, 

atingindo várias áreas da vida dos mesmos, na escola, por exemplo, educadores já 

se preocupam com o chamado “internetês” que é uma linguagem usada entre as 

redes e que acaba trazendo prejuízos no desempenho escolar, além disto os casos 

de pedofilia bem como os perigos para com as crianças aumentaram depois do uso 

das redes, além dos grandes danos à saúde em vários aspectos, a visão sofre 

lesões através da exposição gradual dos olhos às telas e as crianças ficam cada vez 

mais obesas e sedentárias paradas em frente à elas. 

 

Estudos científicos comprovam que a tecnologia influencia comportamentos 
através do mundo digital, modificando hábitos desde a infância, que podem 
causar prejuízos e danos à saúde, e o uso precoce e de longa duração de 
jogos online, redes sociais ou diversos aplicativos com filmes e vídeos na 
Internet, por crianças e adolescentes podem causar dificuldades de 
socialização e conexão com outras pessoas, dificuldades escolares, a 
dependência ou o uso problemático e interativo das mídias causa 
problemas mentais, aumento da ansiedade, violência, cyberbullying, 
transtornos de sono e alimentação, sedentarismo, problemas auditivos por 
uso de headphones, problemas visuais, problemas posturais e lesões de 
esforço repetitivo (LER) (SBP, 2016, p. 2). 

 

E por último, quando não é dada a devida atenção aos primeiros sintomas e 

dificuldades geradas pelo uso excessivo, quando não são tomadas as devidas 

providências e colocado os limites necessários às crianças e adolescentes em 

relação à utilização das TIC’s, existe a grande probabilidade do desenvolvimento de 

sintomas de dependência. Todas as atitudes que forem possíveis para prevenção da 
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dependência são de muita importância, pois assim como em qualquer tipo, a 

dependência de internet e eletrônicos trás prejuízos à vida em diversas áreas, 

exigindo muito mais esforço e dedicação dos pais ou familiares, pois o tratamento é 

delicado e envolve não somente o jovem que se encontra precisando de ajuda, mas 

também todo seu contexto familiar, pois a maioria das causas que levam ao uso 

excessivo das TIC’s como um escape, vem do núcleo e dos problemas familiares. 

O uso abusivo de redes sociais pode se relacionar a distúrbios psicológicos, 

pois o usuário tem uma grande dependência de estar conectado e quando acontece 

a abstinência, sintomas como ansiedade, problemas em concentrar-se e até mesmo 

aparição de comportamentos violentos podem surgir (PRADO; SOUZA, 2014). 

Alguns autores apontam que a dependência acontece, determinantemente, 

através do tempo despendido em atividades como jogos eletrônicos e uso do 

computador, onde o usuário substitui atividades sociais, de lazer, de 

responsabilidades como estudo e trabalho, e até mesmo de convívio com familiares, 

pelo grande tempo envolvido em atividades online, onde se constata que o uso 

patológico é caracterizado como uma forma de compensar indiretamente problemas 

primários ao da dependência, conforme ocorre em outros tipos da mesma (ABREU 

et al, 2008). 

 

Apesar de ser usado com frequência, o termo “dependência” permanece 
controverso e requer mais estudos: o Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSM-5) da Associação Americana de Psiquiatria 
(American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual for 
Mental Disorders, em inglês) só classifica o transtorno do jogo compulsivo 
(Internet Gaming Disorder, em inglês) como comportamento compulsivo e 
fora do controle (EISENSTEIN; SILVA apud CGI, 2016, p. 120). 

 

Algumas formas de intervenções terapêuticas são apontadas como grandes 

aliadas no tratamento da dependência, a terapia e aconselhamento familiar, 

motivacional são algumas delas, a terapia cognitivo-comportamental se destaca 

neste sentido por utilizar estratégias já avaliadas no tratamento de dependências de 

substâncias e transtornos do controle dos impulsos apresentando ótimos resultados 

(ABREU et al, 2008). 

Através destes fatos, foi que este tema tornou-se relevante, a partir do 

momento em que as pessoas começaram a deixar de viver suas vidas para viver em 

frente às telas, a partir do momento em que nos damos conta, que ao conversar 

ninguém está realmente lhe escutando, que ninguém está interagindo, que a sua 
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volta todos ou a maioria interagem na verdade com o que seguram em mãos. 

Enquanto as pessoas poderiam estar se preocupando com questões realmente 

relevantes e reais, estão se preocupando com a última atualização do seu celular e 

se tornou mais relevante ainda quando a perplexidade deste uso descontrolado, 

excessivo, inadequado e contagioso, chega a indivíduos que não possuem controle 

sobre suas atitudes e comportamentos, as crianças e adolescentes. 

Diante de todo este contexto, o primeiro guia prático da Sociedade Brasileira 

de Pediatria (SBP) para ajudar pais e pediatras no desafio de educar nativos digitais 

aponta que:  

 

Uma nova Lei 12.965 de 2014 – o Marco Civil da Internet em seu artigo 29º 
- explicita a necessidade do controle e vigilância parental e a educação 
digital como formas de proteção frente às mudanças tecnológicas, em 
especial sobre os impactos provocados nas famílias e, especificamente, nas 
rotinas e vivências das crianças e dos adolescentes. Porém, tanto os pais 
como os educadores nas escolas precisam aprender como exercer esta 
mediação e serem alertados sobre os riscos e os limites necessários para 
assumirem esta responsabilidade. Além disso, as crianças e adolescentes 
devem ser informados das necessidades de hábitos saudáveis de modo 
sistemático. (SBP, 2016, p. 2) 

 

A grande problemática apresentada neste trabalho é o fato de que as TIC’s 

promovem muitas facilidades e existe um grande apelo pela alta utilização das 

mesmas a todo o momento, tanto pela mídia quanto pela própria sociedade, é como 

se tivéssemos que seguir essa “onda” ou então ficaremos “para trás” perdidos, 

desatualizados ou até mesmo excluídos. E a partir disto a tarefa de encontrar um 

equilíbrio na utilização das mesmas torna-se cada vez mais difícil. Portanto, o que 

está em jogo em momento algum são as TIC’s, mas sim a forma como são 

utilizadas, como encontrar um equilíbrio, utilizando-se das mesmas sem deixar a 

vida real de lado. Práticas preventivas hoje se tornam sim importantes e mais, é 

essencial que os olhares voltem-se a esta problemática para que encontremos 

maneiras saudáveis de utilização das TIC’s de forma a proporcionar crescimento e 

inovação sem prejudicar a vidas humana, principalmente de crianças envolvidas 

neste contexto. 

 

As tecnologias da informação e comunicação estão transformando o mundo 
à nossa volta e os comportamentos e relacionamentos de todas as pessoas. 
Buscar informações e adquirir novos conhecimentos são tarefas quase 
instantâneas, no clicar do teclado ou no deslizar dos dedos num telefone 
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celular. Crianças e adolescentes fazem parte da geração digital e usam os 
dispositivos, aplicativos, videogames e a Internet cada vez mais em idades 
precoces e em todos os lugares. Alguns dos pais, também são nativos 
digitais e não percebem as mudanças ou problemas que vão surgindo, 
como se tudo já fosse parte da rotina familiar (SBP, 2016, p. 1).  

 

A Pesquisa TIC Kids Online, desenvolvida pelo Comitê Gestor de Internet no 

Brasil (CGI) que visa a promoção, a participação e a proteção das crianças no 

ambiente online, através da busca pela compreensão de jovens em relação às suas 

percepções sobre experiências e segurança online, apresenta artigos realizados por 

especialistas acadêmicos que colaboram com a delineação de práticas meditativas 

ao uso da internet dedicadas aos pais e responsáveis (CGI, 2016). 

Dentre estes artigos, Eisenstein e Silva apud CGI (2016, p. 123) expõem: 

 

Embora muitas informações possam ser aprendidas com o uso das mídias, 
essa nova área de estudos permanece aberta para incentivar a criação de 
mecanismos de proteção social e materiais de educação em saúde. É 
preciso ainda enfatizar as questões sobre os direitos de crianças e 
adolescentes à saúde, disseminando-as inclusive nas redes digitais. 
Programas escolares concebidos para o desenvolvimento de um 
pensamento crítico e saudável em relação às mídias, denominados 
alfabetização ou cidadania digital, passam a ganhar força e espaço na 
Internet. Reconhecer o imenso potencial para a educação e para a saúde é 
essencial como fator de proteção contra doenças – que irão influenciar e 
repercutir durante a vida adulta. 

 

A atenção aqui é dada a crianças e adolescentes, porém, sabe-se que o uso 

excessivo acontece em todas as idades e que muitos adultos se encontram 

submissos aos eletrônicos, este é um dos principais fatores que influenciam na falta 

de limite dada hoje às crianças que se utilizam de eletrônicos, pois muitas vezes 

nem seus próprios pais sabem a devida importância do controle. Mas a relevância 

de focarmos nas crianças e adolescentes é trazida pelo fato de que são nessas 

fases da vida que muitas coisas se determinam, onde mais aprendemos e 

absorvemos do mundo e é a partir destas experiências que criamos uma base para 

posterior vivência.  

Dentre as recomendações para o bom uso das TIC’s citadas por SBP (2016) 

destinadas tanto para pais, educadores, profissionais da saúde, estão limitar o 

tempo diário em frente aos meios eletrônicos correspondente com a idade da 

criança ou adolescente, crianças de 2 a 5 anos não devem permanecer mais que 

uma hora por dia, até os 10 anos não devem ter televisão em seus próprios quartos 
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e deve-se evitar que adolescentes fiquem isolados em seus quartos. Procurar 

impedir que fiquem expostos aos conteúdos das mídias sem supervisão, 

principalmente quando o conteúdo pode trazer violência, principalmente as crianças 

menores de 6 anos que não conseguem discernir entre realidade e ilusão, conversar 

sobre as regras da internet, monitorar programas, sites, vídeos  visualizados e redes 

sociais, servir de exemplo, desconectar, dialogar com mais frequência e conversar 

sobre os meios de utilização saudável das TIC’s.  

As crianças e os adolescentes de hoje já nascem inseridos nesse contexto de 

vida digital, portanto, a rotina de utilização de eletrônicos é natural, então, é difícil 

para eles discernir quando o uso está sendo excessivo e fugindo da normalidade. A 

educação digital é fundamental para que possamos fazer com que as crianças e os 

adolescentes de hoje compreendam os riscos que a internet e as tecnologias 

oferecem bem como suas possibilidades de desenvolvimento saudável.  

Espera-se através do explanado, que isto sirva de motivo para instigar a 

contínua procura sobre as consequências destes comportamentos, pois percebemos 

que tudo isto está cada vez mais se alastrando e tomando conta da sociedade em 

proporções inimagináveis com consequências imensuráveis. 
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3. CONCLUSÃO  

 

Ao finalizar este trabalho de conclusão de curso, torna-se necessário expor 

sobre os obstáculos encontrados na produção do mesmo, apesar de ser um assunto 

de interesse para diversas áreas do conhecimento, principalmente da saúde, apesar 

de ser de extrema importância e de notável necessidade de abordagem, a busca de 

bibliográficos que tratassem do assunto de forma íntegra foi complexa, muitas das 

referências que abordam esta problemática são de autoria estrangeira. Vale 

ressaltar que dentro dos estudos produzidos no Brasil, Cristiano Nabuco de Abreu é 

o principal pesquisador e incentivador do contexto das influências e consequências 

do uso das TIC’s, tendo como principal referência o livro “Vivendo esse mundo 

digital” produzido por Abreu e demais colaboradores que pautou este trabalho e 

guiou as noções sobre o mesmo. Porém, muitos outros autores puderam colaborar 

para produção deste estudo, proporcionando maior alargamento do conhecimento 

no que diz respeito ao contexto da vida digital na infância e adolescência. 

Através do que foi apresentado, é evidente que a tecnologia pode tanto ser 

usada para o bem, quanto para o mal, em inúmeras situações, mas o que 

determinará o futuro de cada ação frente às telas é quem está por trás delas, então 

não depende da tecnologia e sim de quem está a usando. É isso que mais 

preocupa, pois a partir deste contexto é que podemos observar as inclinações do ser 

humano, até onde ele chega, até onde ele vai, por motivos diversos, e assim, 

passamos a conhecer mais uma ampla variedade de possibilidades humanas, que 

podem nos agradar, ou não, advindas desse novo mundo, o mundo digital.  

O fato de as crianças e adolescentes estarem inseridos no meio digital não 

livra os pais e responsáveis da responsabilidade da vigilância e do 

acompanhamento no desenvolvimento saudável dos mesmos, nem os livra do fato 

de serem considerados negligentes ao estarem a par da vida digital de seus filhos, 

os responsáveis por crianças e adolescentes devem estar atentos e cuidadosos às 

ações e visualizações de seus filhos na internet.  

É claro que sabemos que o fato de muitas vezes julgarem a internet, os jogos 

eletrônicos ou o celular, por exemplo, como os vilões da história, é na verdade uma 

forma de justificar os problemas que sempre foram de ordem interna, colocando a 
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responsabilidade no que estiver de mais próximo na esfera externa, isto não só para 

esta questão em si, mas sim para todas as questões humanas. 

Fazendo uma metáfora para melhor compreensão, por exemplo, não 

podemos culpar a droga por ser causadora da situação da pessoa que faz uso dela, 

a droga é algo inerte, ela não irá até a pessoa sem que a pessoa lhe queira, mas o 

fato é que devemos investigar o que a leva até a droga, analisar o que a droga lhe 

trás de benefícios e o que fazer para ajuda-la para com a dependência, então, não 

se trata de um julgamento sobre a droga e sim sobre quem poderá ou está fazendo 

uso dela e sobre prevenção e análise das questões que influenciam e pré-

determinam uma pessoa a tornar-se viciada.  

. A mesma coisa acontece em relação à problemática que se apresentou 

neste trabalho, não tratamos de culpar a tecnologia em si sobre os inúmeros efeitos 

que estamos presenciando, mas sim, ressaltar a importância de encontrar equilíbrio 

na sua utilização, tratarmos de investigar sobre os fatores que influenciam o 

comportamento inadequado perante as mesmas, procurando compreender o que 

está faltando nas relações humanas que as pessoas e principalmente crianças e 

adolescentes estão procurando suprir por meio do uso excessivo das TIC’s.  

Este trabalho proporcionou inúmeros aprendizados, no início a percepção em 

relação ao tema era a de que seria um desafio, pela escassez de conteúdos sobre o 

assunto, porém através dos estudos e pesquisas realizadas, se abriu um leque de 

possibilidades que ao final atingiram as expectativas do proposto.  

Além disto, este estudo proporcionou um enorme alargamento no 

conhecimento, este, jamais finalizado, pois quanto mais se aprende mais se tem a 

certeza de que pouco se sabe, nos tornando não superiores e repletos de achismos, 

mas sim humildes, pois é isto que move a procura diária do aprendizado e a busca 

constante da sabedoria para melhor atender as necessidades de uma sociedade tão 

carente.  
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