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1. Introdução 

 É inegável o avanço trazido pelo acesso à rede mundial de computadores por 

praticamente todos os habitantes do planeta Terra. 

   Avanços se produzem principalmente no terreno das comunicações, sendo que 

desde os anos de 1990 a internet se popularizou e passou a ser oferecida em larga escala para 

uso domiciliar. 

  Interagimos mais facilmente com as pessoas, divulgamos mais rapidamente nossos 

achados científicos, encontramos instantaneamente as respostas para nossas dúvidas, seja 

de que ordem forem, buscamos pessoas e situações que nos completem em algum aspecto, 

seja afetivo ou profissional, por exemplo. 

 Essa velocidade apresentada pelo mundo virtual atinge os seres humanos desde que 

ele começa a balbuciar, trocar palavras com os adultos ao seu redor, consiga enxergar e se 

interessar por coisas em movimento, coloridas e interativas. 

                                                            
 Professora Doutora da disciplina de Psicologia Judiciária da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil); Psicóloga 
Chefe do Setor de Psicologia das Varas da Família do Tribunal de Justiça de São Paulo (Brasil). Coordenadora do Curso de 
Extensão em Psicologia Judiciária do COGEAE, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
 Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del double blind peer-review.  
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 Assim, hoje, não raro uma criança em tenra idade já tem entre seus apetrechos de 

distração um tablet, um notebook, um smartphone ou algum dispositivo que apresente-lhe jogos 

eletrônicos. Uma grande pesquisa1 realizada por vários países, dentre eles o Brasil, indica 

números alarmantes sobre o contato cada vez mais precoce das crianças e adolescentes 

com a internet. Foram estudadas 3068 famílias, de 350 municípios das cinco regiões do 

Brasil. A faixa etária analisada estava entre 9 a 17 anos, sendo concluído que 80% são 

usuárias da internet, e deste total, 60% acessa mais de uma vez ao dia; além disso, uma em 

cada três acessam por meio de telefones conectados à internet. Os dados aqui trazidos estão 

extremamente sintetizados vez que a mencionada pesquisa engloba diversos indicadores 

importantes e úteis para a reflexão e exame desse contato das crianças com o mundo 

virtual. 

 Se não podemos evitar esse avanço do contato das crianças com o mundo virtual, a 

questão que vem ocupando o cotidiano de profissionais e pesquisadores é como discipliná-

lo para que não traga riscos a partir de uma indevida exposição. Um exemplo disso é um 

recente guia prático lançado pela Sociedade Brasileira de Pediatria2, que se propõe a 

orientar, em cada faixa etária da criança, como pais e profissionais que a cercam devem 

orientá-la no chamado desafio de educar os nativos digitais. 

 O mundo preocupa-se com a dependência digital observada cada vez mais entre 

crianças e adultos jovens. Em meados dos anos 1990, começaram a ser apresentados os 

primeiros estudos acerca do uso prejudicial da internet 

conforme mencionam Michele Trindade e Clarice Mosmann3 e, desde então 

trabalhos são realizados por diferentes países de forma a caracterizar uma possível 

condição psicopatológica desse envolvimento com a internet. Até o momento nenhum 

manual de classificação apresenta a dependência digital como um fator de transtorno 

psiquiátrico, conforme explicam as mesmas autoras citadas. 

                                                            
1 TIC KIDS ONLINE. Pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Centro Regional 
de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação - Cetic.br. São Paulo, 2014 
2 Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de orientação: Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital. 
Disponível www.sbp.com.br. Acesso em 03 de março de 2017. 
3 Trindade, M.; Mosmann, C. Conflitos Familiares e Práticas Educativas Parentais  como Preditores de 
Dependência de Internet. Psico-USF, Bragança Paulista, v. 21, n. 3, p. 623-633, set./dez. 2016. Disponível em 
http://dx.doi.org/10.1590/1413-82712016210315  
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 Em estudos comparativos entre crianças e jovens europeus e os brasileiros, cujos 

resultados foram apresentados em 2016 pelo EU KIDS ONLINE4, observou-se que se que 

os brasileiros estão mais presentes nas redes sociais e como consequência encontram-se 

mais vulneráveis a riscos potenciais.  

Mayara da Silva Peghin Cabral5, em recente pesquisa de mestrado realizada na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo cita o EU KIDS ONLINE6, menciona que o 

Brasil apresentou maior percentual de crianças entre 9 a 10 anos (52%) com perfis nas 

redes sociais se comparado a sete países da Europa. Menciona também, que países como 

Dinamarca, Portugal e Romênia apresentam alto índice de crianças mais velhas com perfis 

sociais, porém na idade destacada (9-10 anos) estão abaixo dos dados do Brasil. 

Uma pesquisa brasileira, realizada pela Millward Brown Brasil7 e divulgada pela 

Revista Crescer8 em 12 países, aponta as crianças brasileiras, de 4 a 12 anos, como as que 

mais acessam a internet no mundo todo. De acordo com os resultados apresentados, elas 

passam cerca de 13 horas online por semana e, como já era de se esperar, o entretenimento é 

o que mais os anima: do tempo gasto conectado, a maior parte é passada em jogos e 

similares. 

Não há como negar que as tecnologias de informação já se encontram inseridas no 

nosso meio social, familiar, profissional e podem se fazer presentes nas 24 horas do dia. 

Segundo Abreu, Eisenstein e Estefenon9 os chamados nativos digitais vivem em função da 

flexibilização, almejam a satisfação imediata de suas necessidades, o que impõe às 

sociedades adaptação a novos costumes, atos, principalmente fatos ligados ao 

comportamento humano. 

                                                            
4 A EU Kids Online, é um dos parceiros colaboradores da iniciativa Global Kids Online, é uma rede de 
investigação internacional que abrange atualmente 33 países. Pretende coordenar e estimular a investigação 
sobre a forma como as crianças utilizam os novos meios de comunicação na Europa e no exterior, com 
especial atenção à evidência sobre as condições que moldam os riscos e a segurança em linha. 
5 Cabral, Mayara da S. Pechin. #nãoesqueceocelular: pais, filhos e smartphones. Dissertação de Mestrado em 
Psicologia. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016. 
6 Disponível em http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx.  Acesso em 31 de 
março de 2017.  
7 Millward Brown é uma empresa de pesquisa líder e global, especializada em pesquisas de propaganda, 
comunicações de marketing e mídia. 
8 Revista Crescer. Disponível em http://revistacrescer.globo.com/. Acesso em 15 de março de 2017. 
9 Abreu, Cristiano; Eisenstein, Evelyn e Estefenon, Suzana (orgs.). Vivendo esse mundo digital: impactos na 
saúde, na educação e nos comportamentos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
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Segundo os mesmos autores, com 7 bilhões de pessoas que já aderiram ao telefone 

celular no mundo, o aparelho tornou-se tão imprescindível como a própria água potável. 

A reação das pessoas quando se dão conta desses indicadores não pode ser 

considerada inusitada. A entrada de artefatos na vida das populações sempre trouxe sinais 

de perplexidade para alguns, de medo e negação para outros, mas uma coisa é comum, 

ninguém consegue permanecer incólume diante de novidades tecnológicas que assolam a 

sociedade e parecem invadir nossa vida, nossa família, nossos estudos, nossa profissão, 

nossos hábitos,  de modo que podemos até pensar que não tínhamos vida sem a existência 

daquilo. 

Michael Rich10 sobre isso entende que as pessoas tem legados, valores que lhes são 

caros, crenças e em consequência poderão debater indefinidamente e terminar a conversa 

mantendo-se iguais a como eram no início. Nesse sentido o estudioso alerta que ao 

olharmos para a tecnologia não podemos encará-la como uma força do bem ou do mal, 

mas como um componente do ambiente no qual as crianças crescem e que é tão essencial 

quanto o ar que respiramos ou a água que bebemos. 

Esse saudosismo nostálgico, em nada contribui para a felicidade das pessoas, ensina 

Conrado Paulino Rosa11 em uma obra que define uma outra modalidade existente de 

família, para além daquelas já conhecidas, a IFamily, título de seu livro, que se propõe 

dentre outras coisas a discorrer sobre o reconhecimento das famílias virtuais, daquelas que 

usam de tecnologia para se relacionar porque estão longe permanente ou temporariamente. 

 

2. As Crianças e o Mundo Virtual 

 Mesmo antes da chegada dos computadores as crianças já mantinham contato 

próximo com a televisão. Da mesma maneira, o padrão de interação  variava  e não raro 

ouviam-se queixas que a televisão havia deixado as crianças abandonadas à própria sorte, 

sem diálogo com os pais e mais isoladas. 

                                                            
10 Rich, Michael. As Mídias e seus efeitos na saúde e no desenvolvimento de crianças e adolescentes: 
reestruturando a questão na era digital. Vivendo esse mundo digital: impactos na saúde, na educação e nos 
comportamentos sociais. Cap. II. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
11 Rosa, Conrado Paulino. IFamily: um novo conceito de família? São Paulo: Saraiva, 2013. 
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 Hoje as crianças nascidas na era digital, relacionam-se com os instrumentos digitais 

como se fossem extensão do próprio corpo. Muitas não conseguem vislumbrar um mundo 

sem conexão, sem computadores. 

Anelise Bertuzzi Mota12 citando Jacquinot Delaunay13, traz um recorte do texto 

denominado “Novas Tecnologias, Novas Competências” com a seguinte afirmação: 

Para os jovens que desde que nascem já conhecem a televisão, os vídeos games, os computadores, a 

Internet e os telefones celulares, não existem as ‘novas’ e as ‘velhas’ tecnologias: existem instrumentos para 

informar e comunicar, jogar ou ajudar nos trabalhos escolares (...) diferente dos adultos (...) a cada 

surgimento de uma nova tecnologia, se faz necessário novos conhecimentos e novas formas de usos sociais 

(Jacquinot Delaunay) 

 A mesma autora lembra que, embora os instrumentos tecnológicos sejam tão 

familiares aos jovens, estes não dão garantia de compreensão, pelos mesmos, da 

complexidade e do real aproveitamento de todas as possibilidades oferecidas pelas  

Tecnologias de Informação e Comunicação ou as TICs. 

 Assim, uma discussão que aqui trazemos inicialmente não é no sentido de 

apresentarmos danos causados pela indiscutível e inevitável relação da criança com o 

mundo virtual, mas antes, elencarmos alguns elementos de reflexão  sobre essa 

familiaridade, essa intimidade experimentada cada vez mais precocemente 

  Além disso, interessa-nos apresentar quais seriam os parâmetros para que essa 

“navegação” literal da criança ocorra com segurança e possa contribuir para seu 

amadurecimento e o desenvolvimento emocional. 

 Segundo a menção de Anelise Bertuzzi Mota, “há necessidade de estabelecermos 

significado para a tecnologia em nossas vidas, dando um sentido às mesmas e melhorando 

a condição humana, porém com o cuidado de não deixá-la como condutora de forma 

alienante [...] (p.22)14. 

                                                            
12 MOTA, Anelise Bertuzzi. Criança e Mídia - o acesso ao computador e seus reflexos nos saberes da criança 
de educação infantil. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Paraná, 2007. 
13 Delaunay, Geniève Jacquinot  - Novas Tecnologias, Novas Competências. Paris. Trad. Dalla Costa, Rosa 
M., 2006, PR 
14 MOTA, Anelise Bertuzzi. Criança e Mídia - o acesso ao computador e seus reflexos nos saberes da criança 
de educação infantil. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Paraná, 2007. 
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 Se os computadores trazem oportunidades tecnológicas na área da informação é 

possível afirmar seu valoroso contributo para o processo de aprendizagem infantil, no 

desenvolvimento social, cognitivo e motor por exemplo. É inegável que os computadores 

chamam a atenção da criança e ainda por cima, conseguem prende-la, o que muitos 

professores sabidamente sempre lutam para conquistar. 

 Essa atenção que foi conquistada pela máquina – digamos assim – deve ser 

aproveitada, capitalizada em recursos vantajosos para a construção de seu raciocínio e 

formação de juízo crítico, para sua valoração e sobreposição, se necessário, ao valor 

daquele instrumento e principalmente do que vem dele. 

 De forma adequada, conforme ensina Viviane da Rocha Rodrigues15 em uma 

monografia na área de biblioteconomia, as tecnologias da informação e seus instrumentos 

tecnológicos podem explorar a criatividade, despertar a curiosidade, incentivar o raciocínio 

e abordar aspectos pedagógicos. 

 Os adultos que cercam uma criança tem papel fundamental no auxílio desse 

contato com a tecnologia, já que é papel daquele que cuida e/ou se responsabiliza por 

crianças, eliminar qualquer tipo de risco e vulnerabilidades em suas experiências Os perigos 

sempre existiram, quer no mundo real, quer no mundo virtual, porém, o virtual por ser 

silencioso incomoda menos e traz os sinais de alerta muitas vezes tardiamente. 

 Ainda sobre os adultos, interessante colocação é trazida por Rosane Mantilla de 

Souza16 ao mencionar sobre os imigrantes digitais em contraposição aos nativos, ou seja, 

adultos e crianças respectivamente. A autora, citando Prensky17, pondera que o imigrante 

[adulto] tem que aprender a se se adaptar ao ambiente, enquanto que os nativos [crianças] 

já nasceram sob os desígnios das novas tecnologias. Assim, há necessidade de uma 

aproximação dessas experiências, desses mundos. 

 Para além do conteúdo visto, da forma como é visto, com quem e por quem é 

visto, a tão propalada dependência que a criança pode desenvolver com o mundo virtual, é 
                                                            
15 Rodrigues, Vivine Rocha. A interação entre a criança da primeira infância e a informação digital. 
Monografia. Universidade de Brasília(DF). Faculdade de Ciência da Informação, 2012. 
16 Souza, Rosane Mantilla.Família e Comunicação: os desafios do século XXI. In: Pinto, E.; Perazzollo, J.R; 
Silva, M.A.M.(orgs.) Família: Patrimônio da Humanidade. São Paulo: Quartier Latin, 2016. 
17 Prensky, Mark. Digital natives, digital immigrants On the horizon (MCB University Press, v.9 nº5, 2001. 
Disponível em http:www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf . Acesso em 05 de março de 2017.      
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também um sinal preocupante e desafiador para o meio real que a circunda. No entanto, a 

própria dependência ou adição em si não é um fenômeno novo. A criança fica fascinada 

com aquilo que a agrada, tende a desenvolver dependência com o que e do que gosta. 

Somado a isso há o universo das disputas, dos games que vão acrescentando vidas, quando 

as fases/etapas são vencidas. No mundo de muitos jogos virtuais a ilusão da imortalidade é 

concretizada. 

 Alguns autores como Aderval C. Vieira Junior, Thais Gracie Maluf e Dartiu Xavier 

da Silveira18 já apontam para a inequívoca disfuncionalidade de um certo tipo de uso de 

computadores e videogames e a necessidade de alguma abordagem terapêutica do 

problema.  

 Aqui a dependência seria não em relação a uma substância ou elemento químico 

por exemplo, mas em relação a um comportamento. “Diagnosticar uma dependência não equivale 

a compreendê-la como uma doença psiquiátrica em seu senso estrito, mas apenas reconhecer uma condição 

disfuncional que merece apoio e tratamento” (p.402)19 

 Os citados autores mencionam que muitos pais se sentem confortáveis em saber 

que o filho encontra-se em casa e passa horas diante de um computador; apesar de 

reclamarem, a maior parte deles não vê isso como um problema que necessite de 

tratamento. Para além disso, não podemos desconsiderar a relevância dos fatores externos 

à vivência das famílias, como por exemplo, a insegurança das ruas constatadas nas grandes 

metrópoles. 

 A sensação de proteção que o ambiente físico da casa propicia, faz om que muitos 

pais ignorem o que se passa nas relações virtuais travadas pelos filhos. Tal postura pode 

acarretar danos, talvez apenas passíveis de avaliação e tratamento muito tempo depois, o 

que provavelmente ocasionará maior cronicidade e piora no diagnóstico. 

  

 

 

                                                            
18 Vieira Junior, Aderval C.; Maluf, Thais Gracie; Silveira, Dartiu Xavier da. Dependência de Internet e Jogos 
Eletrônicos entre Adolescentes. In: Silva, E.; Micheli, D (orgs.) Adolescência: uso e abuso de drogas: uma 
visão integrativa. São Paulo: FAP-Unifesp, 2011. 
19 Vieira Junior, Aderval C.; Maluf, Thais Gracie; Silveira, Dartiu Xavier da. Op. Cit. 
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3. Indevida exposição da criança ao mundo virtual - Elementos para proteção 

 Lev Semenovich Vigotski, foi um psicólogo bielo-russo (1896-1934) pioneiro na 

noção de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações 

sociais e condições de vida. Viveu muito tempo antes de outro famoso psicólogo suíço 

chamado Jean William Fritz Piaget (1896 - 1980) considerado um dos mais importantes 

pensadores do século XX.  

 Esses dois importantes psicólogos foram aqui trazidos pelo que seus pensamentos 

podem nos auxiliar a pensar sobre a interação das crianças com os computadores no 

mundo atual. Em apertada síntese, defendem que a criança para aprender, deve realizar 

alguma ação, daí suas propostas de que o conhecimento seja construído em ambientes 

naturais de interação, construídos socialmente. 

 Numa perspectiva de psicologia evolutiva e contemporânea, afirmam que cada 

criança constrói seu próprio aprendizado em um processo que vem de dentro para fora, 

baseado em experiências de fundo psicológico. Vygotsky por exemplo, considera a vivência 

em sociedade como essencial para a transformação da criança, de ser biológico para ser 

humano. Piaget, por sua vez, traz a chamada Teoria Cognitiva, onde propõe a existência de 

quatro estágios de desenvolvimento cognitivo no ser humano: os estágios sensório-motor, 

pré-operacional (pré-operatório), operatório concreto e operatório formal. Piaget 

influenciou a educação de maneira profunda. Para ele as crianças só podem aprender o que 

estavam preparadas a assimilar. Aos professores, cabe aperfeiçoar o processo de descoberta 

dos alunos.  

 Pensamos que a criança hoje inserida em uma sociedade com acesso cada vez mais 

livre e amplo ao mundo virtual não deve ter seu caminho proibido ou banalizado, mas deve 

ser educada e incentivada por adultos que tenham, eles próprios, mecanismos para interagir 

e aprenderem sobre essa tecnologias de aprendizagem e comunicação (TICS). 

 Se a escola hoje recebe uma criança que tem na relação com os computadores sua 

maior distração, cabe a ela propor e explorar cada vez mais outros espaços de interação, 

para que esse aluno, experimente outras formas de relacionamento por exemplo. 

 A criança nascida na sociedade de informação e do conhecimento não pode ser 

privada do contato digital, não pode ter seu canal de crescimento inviabilizado pelos 
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adultos com preconceitos e saberes prontos. Muitos estudos inclusive, apresentam o 

computador como um importante elo de ligação entre o adulto e a criança, um “elo 

mediador” nas palavras de Anelise Bertuzzi Mota20. 

 No entanto, não há como negarmos os riscos que a navegação digital pode 

acarretar para as crianças, que soltas em um mar bravio e por vezes mal intencionado de 

informações, acabam expostas a perigos que vão orbitar em torno da sexualidade, da 

identidade, da autoestima, da necessidade de aquisição de bens de consumo, da formação 

de crenças e valores e muitos outros. 

 Atualmente crescem os seguimentos que se propõe a orientar como lidar com a 

exposição da criança ao mundo virtual. Há diversos manuais e informações veiculados no 

modelo de guidelines por exemplo, que visam, dentre outras coisas, que essa exposição não 

se torne indevida, abusiva e acarrete danos ao seu desenvolvimento físico e psicológico.  

 A Sociedade Brasileira de Pediatria21 baseada na American Academy of Pediatrics, 

recomenda itens gerais para a população e também específicos para pediatras, educadores, 

escolas, pais e crianças no tocante à relação com os computadores.  

 Abaixo reproduzimos um resumo das recomendações citadas, que encontram-se 

disponíveis também no site da Sociedade Brasileira de Pediatria22 e acabam servindo de 

norteadores para várias áreas do conhecimento. 

Para crianças e adolescentes: 

 Nas telas do mundo digital tudo é produzido como fantasia e imaginação para 

distrair ou afastar do mundo real – portanto, não se deixe enganar no mundo virtual;  

 A senha é só sua, não compartilhe sua senha com ninguém, ninguém mesmo! Única 

exceção apenas para seus pais que são responsáveis por você até completar os 18 anos, 

legalmente.  

 Preste atenção para não adicionar qualquer pessoa desconhecida e jamais marque 

encontros com pessoas estranhas ou conhecidas apenas da Internet e que enviam 

mensagens solicitando encontros com você!  

                                                            
20 Mota, Anelise Bertuzzi. Criança e Mídia - o acesso ao computador e seus reflexos nos saberes da criança de 
educação infantil. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Paraná, 2007. 
21 Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de orientação: Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital. 
Disponível www.sbp.com.br. Acesso em 03 de março de 2017.  
22 Idem. 
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 Cuidado ao utilizar a webcam, evite a exposição se você estiver sem roupas ou 

mesmo no seu quarto ou sozinho em qualquer lugar;  

 Seja quem você é mesmo, sem criar avatares, heróis ou inimigos que nem existem, 

ou só existem na sua imaginação. Pode ser engraçado, mas nem sempre é brincadeira! Você 

pode se machucar à toa, fique sempre alerta aos desafios ou confrontos que podem 

terminar em problemas sérios, colocando sua vida em risco.  

 Seja respeitoso online e trate os outros como gostaria de ser tratado, afinal você 

merece respeito de todos também. Evite repassar mensagens que possam humilhar, 

ofender, zombar ou prejudicar a pessoa que recebe este seu recado.  

 Crescer e construir o seu corpo precisa de horas de sono e alimentação balanceada 

e saudável. Se você estiver se sentindo cansado, sonolento, com fome ou sem apetite, ou 

com dor de cabeça, nas costas, nos olhos ou nos ouvidos, desligue o seu celular ou seu 

computador, converse com seus pais ou consulte seu médico pediatra. 

 Para pais: 

 Verificar a classificação indicativa para games, filmes e vídeos e conteúdos 

recomendados de acordo com a idade e compreensão de seus filhos;  

 Estabelecer regras e limites bem claros sobre o tempo de duração em jogos por dia 

ou no final de semana e sobre a entrada e permanência em salas de bate-papo, redes sociais 

ou durante jogos de videogames online;  

 Discutir francamente qualquer mensagem ofensiva, discriminatória, esquisita, 

ameaçadora ou amedrontadora, desagradável, obscena, humilhante, confusa, inapropriada 

ou que contenha imagens ou palavras pornográficas ou violentas;  

 Recomendar aos seus filhos que nunca forneçam a senha virtual a quem quer que 

seja, nem aceitem brindes, prêmios ou presentes oferecidos pela Internet, assim como 

também jamais ceder a qualquer tipo de chantagem, ameaça ou pressão de colegas ou de 

qualquer pessoa online;  

 Lembrar sempre que você como adulto, pai ou mãe, e, com a convivência diária, se 

torna um modelo de referência para seus filhos. Portanto dar o primeiro exemplo: limite o 

seu tempo de trabalho no computador, quando em casa. Desconectar e estar presencial-

mente com sue filhos.  
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 Para educadores e escolas:  

 Informar de modo adequado e detalhado os educadores e professores sobre o uso 

ético, saudável e com segurança das tecnologias e aplicativos durante o tempo de convívio 

com as crianças e adolescentes nas escolas e cursos;  

 Realizar atividades com os alunos e palestras de prevenção e proteção de todos, 

estabelecendo regras e limites no contato diário entre professores-alunos, alunos-alunos e 

evitando mensagens e encontros com desconhecidos com o uso das tecnologias;  

 Temas como sexualidade e exploração sexual online, comportamentos de violência, 

cyberbullying, uso de drogas, “brincadeiras e desafios perigosos” devem fazer parte do 

currículo escolar e da programação da escola em atividades ou palestras de promoção de 

saúde e prevenção de riscos;  

 Ficar atento aos sinais de riscos pessoais, sociais ou digitais que seu aluno possa 

apresentar;  

 Estabelecer redes intersetoriais com os pais e com as referências profissionais de 

especialistas para a proteção de sua escola e deixar sempre em local visível como denunciar 

casos de violência, sexting ou cyberbullying ou qualquer outro problema [...]. 

 Para pediatras: 

 Avaliar, aconselhar e orientar sobre o tempo de uso diário das tecnologias e 

celulares, videogames e computadores durante a consulta e correlacionar com os sintomas 

apresentados por crianças e adolescentes;  

 Avaliar hábitos de sono, alimentação, exercícios, comportamentos e condutas com 

os colegas na escola, além do rendimento escolar e da dinâmica familiar.  

 Programar com as crianças e adolescentes e suas famílias um plano de “dieta 

midiática” de acordo com as idades e desenvolvimento cognitivo e maturidade;  

 Incluir nos protocolos de atendimento as rotinas que permitam tanto a prevenção 

como o diagnóstico e tratamento dos danos à saúde física, decorrentes do uso abusivo das 

tecnologias digitais, tais como: obesidade, distúrbios do sono, lesões articulares, problemas 

posturais, alterações da visão, perda auditiva, transtornos comportamentais e mentais 

dentre outros já demonstrados por diversos estudos da literatura científica;  
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 Considerar e avaliar com mais atenção crianças e adolescentes que apresentem 

comportamentos agressivos, dissociativos entre o mundo real e o virtual, dependentes da 

tecnologia-Internet-videogames, que apresentem transtornos de sono, alimentação, higiene, uso 

de drogas ou queda do rendimento escolar ou apresentam sinais de violência, bullying, 

cyberbullying, sinais corporais de automutilação ou quando relatam “desafios” online com 

colegas da escola. 

  Os sites de proteção ativados pelos pais ou responsáveis também podem auxiliar na 

difícil tarefa de proteger as crianças que navegam na internet. Há diversos níveis de proteção 

que vão desde a limitação do tempo de uso até a aplicação de filtros diversos baseados em 

listas de sites, palavras proibidas, rótulos de classificação, ferramentas de bloqueio de envio 

de dados, bloqueio de publicidades e muitas outras. Segundo Rosane Mantilla de Souza23, 

os softwares na sua maioria são pagos e os pais tem que se esforçar muito para encontra-los e 

ativá-los, além do que a responsabilidade por esse controle não é apenas privada mas da 

sociedade. 

 Também não é demais demarcar, que a dificuldade na imposição de limites aos 

filhos por parte das famílias deriva naturalmente num terreno que propicia o isolamento 

dos filhos no mundo digital.  

 Conflitos existentes no interior da família também podem trazer sensações 

desagradáveis à criança e ao adolescente que, para se proteger acabam por se fixar mais no 

mundo digital como uma fuga, conforme Aderval C. Vieira Junior, Thais Gracie Maluf e 

Dartiu Xavier da Silveira 24. 

 

4. Conclusão 

 A tarefa para interpretar os sinais e agir em relação a indevida saúde exposição da 

criança ao mundo virtual é árdua mas necessária, exigindo comprometimento da família, da 

escola e da sociedade que circunda a criança. 

                                                            
23 SOUZA, Rosane Mantilla. Família e Comunicação: os desafios do século XXI. In: Pinto, E.; Perazzollo, J.R; 
Silva, M.A.M.(orgs.) Família: Patrimônio da Humanidade. São Paulo: Quartier Latin, 2016. 
24 Vieira Junior, Aderval C.; Maluf, Thais Gracie; Silveira, Dartiu Xavier da. Dependência de Internet e Jogos 
Eletrônicos entre Adolescentes. In: Silva, E.; Micheli, D (orgs.) Adolescência: uso e abuso de drogas: uma 
visão integrativa. São Paulo: FAP-Unifesp, 2011. 
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 Os benefícios e malefícios trazidos pelo mundo digital à vida das crianças, devem 

ser bem conhecidos e integrados na vida dos adultos, os quais, despojados de seus saberes 

e verdades já adquiridos conseguirão de forma mais certeira estabelecer um importante 

canal de comunicação e orientação às crianças a sua volta. 

 Se os riscos estão presentes, as oportunidades de crescimento também estão. Com 

atenção, maturidade e disposição, o lugar que as novas tecnologias merecem certamente 

contribuirão em muito com a saúde da nossa infância e adolescência. 

 

 

Abstract 

Nell’era tecnologica attuale, i bambini cominciano a utilizzare dispositivi elettronici 

sempre più precocemente e il suo contatto con l’internet diviene progressivamente più in-

tenso, modificando sostanzialmente la forma in cui questi bambini spendono il suo tempo 

libero, si relazionano con i suoi coetanei, imparano nuovi contenuti e percepiscono il mon-

do attorno. Di conseguenza, preoccupa i professionisti le ricadute di tale esposizione, sia 

nell’ambito psicologico di dipendenza digitale, sia nello scopo dell’interazione degli infanti 

con terzi. In tal modo, questo lavoro si propone a esaminare il contatto dei fanciulli con 

l'ambiente virtuale, oltreché presentare parametri rivolti a tornare questo spazio più sicuro 

ai bambini. 

 

 

Camerino, dicembre 2017.  


