O COMPORTAMENTO
DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
FRENTE AS REDES
SOCIAIS

QUAIS OS BENEFÍCIOS
QUE A INTERNET
NOS TROUXE?
QUAIS OS MALEFÍCIOS?

A internet entrou em nossas vidas para ficar. É difícil encontrar, no ambiente
urbano, pessoas que não utilizam a internet como ferramenta para facilitar as suas tarefas cotidianas. Mais difícil ainda, é encontrar pessoas que nunca tiveram acesso à
rede. No entanto, ao mesmo tempo que esse acesso nos proporciona muitos benefícios, os malefícios também fazem parte dessa interação. E são esses os malefícios que
preocupam pais e famílias quanto ao uso dessas tecnologias por crianças e adolescentes. O que isso pode causar aos pequenos? Ainda não sabemos o quanto os problemas
listados agora no presente podem influenciar na vida adulta dessas crianças, mas a
partir do momento em que conhecemos alguns desses malefícios, podemos pensar
em ações que contribuam para que essa interação seja cada dia mais saudável.

INTERNET

ALGUNS BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS
Antes, o que era mais um meio de diversão e socialização, tornou-se agora um dos mais importantes meios de
informação e comunicação. A internet revolucionou a relação social e a forma de se comunicar. É possível interagir
com pessoas de qualquer lugar do mundo através dos recursos oferecidos pela internet. Além da comunicação, a
internet proporcionou mudanças no acesso e na produção
de informação: qualquer pessoa hoje consegue colocar seu
próprio conteúdo e dissipá-lo para qualquer lugar do mundo. Da mesma forma, é possível acessar informação de
qualquer lugar do planeta sem sair de casa. O modo como
trabalhamos, como consumimos produtos e serviços também mudou, conseguimos nos contatar com empresas, lojas e serviços com a ponta dos dedos, direto do seu celular.
O volume de benefícios que a internet vem proporcionando à população mundial é o maior. A inclusão social
e a democratização da informação são pontos realmente

relevantes. A interação que acontece entre internautas é
enriquecedora e fortalece o laço entre pessoas e diminui o
caminho percorrido até a informação.
Quanto mais conectada a sociedade, maior a contribuição que ela pode oferecer ao seu desenvolvimento. No
entanto, os benefícios oferecidos pela internet não anulam
os riscos incutidos em sua navegação. É preciso estar atento ao seu uso e desenvolver criticidade em sua utilização.
Nem todos os conteúdos encontrados nessa rede estão
isentos de inverdades.
A segurança e a exposição diante das redes sociais
também são pontos que merecem devida atenção. A melhor
forma de aproveitar os benefícios da internet é usá-la de forma consciente. Desenvolver criticidade e tomada de consciência frente a esses novos recursos tecnológicos é um dos
grandes desafios que precisamos aprender a enfrentar.

REDES
SOCIAIS

OS RISCOS QUE ENVOLVEM SEU USO
Cada vez mais estamos incorporando à nossa rotina
o uso das redes sociais. Elas já representam as páginas de
maior acesso no Brasil. As redes sociais trouxeram um novo
formato de socialização, de se relacionar com o outro, seja
ele uma pessoa que está ao seu lado ou a quilômetros de
distância, oferecem um dinamismo às relações e ao acesso
às informações, mas precisamos identificar os excessos e
como os nossos hábitos podem sofrer interferências dessa
contínua interação. É preciso ficar atento ao excesso de informações que ela oferece, a superficialidade das informações que recebemos, as relações que estabelecemos com
os outros internautas como também a nossa exposição

frente à essa nova comunidade.
Essa realidade não está distante das crianças. Apesar
dos gerenciadores das redes sociais colocarem limite mínimo de idade para a abertura de uma conta, não impede que
crianças abram um perfil para participar dessa nova onda.
Com o objetivo de mapear a forma como crianças e
adolescentes interagem com esse mundo virtual, a TIC Kids
Online Brasil formatou a pesquisa realizada pelo Comitê
Gestor da Internet no Brasil (CGI), que envolveu jovens e
famílias de todas as regiões do país.

Segundo a pesquisa, 70% dos jovens entre 9 e 16 anos
usam as redes sociais para se comunicar com os amigos. Desse total, 44% são crianças entre 9 e 10 anos e entre os pré-adolescente de 11 e 12 anos, 71% são usuários das redes sociais.
A pesquisa aponta que os jovens estão se conectando
à internet e utilizando as redes sociais cada vez mais cedo, o
que significa que o recebimento e o acesso às informações
expostas nesse ambiente se dá mesmo antes de estarem totalmente alfabetizados. Um terço dos entrevistados relatam
que tiveram seu primeiro contato com a internet com 9 ou 10
anos.
A permanência que crianças e adolescente ficam na internet aumenta conforme a idade. Dessa forma, é possível
observar que as famílias têm permitido que cada vez mais seus
filhos utilizem a internet, isso se dá pelo fato de buscarem
manter as crianças e adolescentes em casa, supostamente
longe dos perigos urbanos. Alguns especialistas alertam sobre
o uso constante da internet e redes sociais pelas crianças,
principalmente pelo fato de não haver um acompanhamento
e controle de um adulto e responsável que filtre os estímulos
e conteúdos próprios para a idade. Além disso, muitas dessas
crianças não estão preparadas emocionalmente para enfrentar o bombardeio de estímulos que a internet oferece.

A INFLUÊNCIA DO
USO EXCESSIVO DA
INTERNET PARA
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Quem não se lembra de uma infância de brincadeiras na rua, pique-esconde, pega-pega, queimada e amigos
brincando e correndo pelas calçadas do bairro? Esse cenário para muitas crianças não passa de uma história muito
distante. A vida contemporânea mudou a forma como as
crianças e adolescentes se divertem. Hoje é cada vez mais
comum vermos crianças passando a maior parte do tempo
dentro de casa. Essa nova realidade foi acarretada, ao longo
do tempo, por diversos fatores, mas um aspecto em especial contribui para esse cenário: a segurança. E, dessa forma, a tecnologia vem tomando o espaço das brincadeiras
dessa nova geração.
Os aparatos tecnológicos como a televisão, videogames, computadores, celulares e tablets são as novas brincadeiras que tomam cada vez mais o gosto das crianças, que
estão inseridas neste contexto cada vez mais cedo. Com a
vinda da internet, esse envolvimento com as tecnologias

pelas crianças tomou uma proporção ainda maior. Para essa
turminha, estar conectado e fazer parte do mundo virtual é
a palavra de ordem. Mas afinal, esse uso das novas tecnologias e da conectividade faz mal às crianças?
Não se sabe ao certo quais serão os efeitos desse uso
no futuro, mas podemos verificar alguns pontos. O primeiro
efeito é que as crianças estão bastante habilitadas para o
uso dessas tecnologias, muitas até têm uma facilidade e um
aprendizado mais rápido do que os próprios adultos. Outra
questão já observada é que as crianças aprendem primeiro
a digitar do que pegar em um lápis.
No entanto, o uso excessivo dessas tecnologias pode
levar a alguns malefícios. Segundo a psicóloga Dora Sampaio Góes, do Grupo de Dependênica de Internet do Instituto de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade
de São Paulo, é preciso levar em conta em que contexto

essa utilização acontece, pois em muitos casos, é possível
observar crianças presas ao mundo virtual, desconectadas
do mundo à sua volta e essa ausência da realidade é mais
perigosa do que o tempo que as crianças ficam imersas na
internet.

com os amigos ou familiares para interagir com o mundo
virtual, entre outras situações. Esses são pontos que devem
ser observados pela família, e isso não se dá apenas com o
tempo de utilização das tecnologias pelas crianças, mas
com a intensidade do envolvimento que elas estabelecem.

Ela também explica que os mais jovens são facilmente atraídos pela internet devido à interação que conseguem
desenvolver com ela, pois nessa fase é o momento em que
eles mais buscam por socialização e, como eles não mais
têm a liberdade para sair de casa, esse é o caminho que os
levam a ficar “conectados uns com os outros”.

Outro ponto de grande importância que é preciso
atenção, é com as informações e conteúdos que estão expostos. Segundo o relatório “Crianças online”, desenvolvido
pelo Kaspersky Lab, em pesquisa realizada com 11 mil entrevistados de 23 países, para investigar potenciais ameaças
que a internet oferece às crianças, verificou-se que 68% das
crianças que têm acesso à rede já encontrou conteúdo inadequado ou perigoso para sua idade. Dentre eles estão pornografia, sites dedicados a jogos de azar, armas, linguagem
inadequada, entre outros.

O uso excessivo das tecnologias pode trazer algum
tipo de risco à vida social. Isso pode ser observado quando
a criança vai mal nos estudos, seu rendimento escolar é diminuído, evita lugares com outras pessoas, deixa de brincar

Também é preciso ter cuidado com a forma como
crianças e adolescentes se expõem frente à internet. Nem
sempre é possível saber com quem eles estão se comunicando. Além dos conteúdos inadequados e do bombardeio
da publicidade, as crianças podem estar se relacionando
com pessoas mal-intencionadas. Além disso, a divulgação
que fazem de imagens e informações sobre si próprias pode
ser um grande risco. Perfis e fotos que publicam podem ser
utilizados por desconhecidos de forma inadequada e sem
qualquer controle. Crianças e adolescentes podem demonstrar certa fragilidade e características ingênuas e assim, ficam suscetíveis a golpes e abusos no ambiente virtual.
É importante compreender que quando se posta
algo, qualquer conteúdo seja foto ou informação, mesmo
que a criança apague, esse conteúdo pode ter sido salvo
por alguém e, a partir desse momento, não tem mais volta.

“Basta lembrar que ao postar
alguma coisa, os computadores
irão se lembrar eternamente”
diz Eric Schimidt, atual Presidente da empresa Google.

A ESCOLA DA
INTELIGÊNCIA

Conheça os resultados alcançados por quem já tem a
ESCOLA DA INTELIGÊNCIA.

Escola da Inteligência é um programa que encanta escolas e familiares em todo o País ao promover uma educação
emocional e social, que melhora a aprendizagem, o raciocínio,
as relações interpessoais e prepara crianças e jovens para os
desafios da vida.
Fundamentado na Teoria da Inteligência Multifocal, de
autoria do Dr. Augusto Cury, o programa envolve alunos, pais e
professores e contempla desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, com metodologia específica para cada faixa etária.

Alunos
apresentam
melhoras na
aprendizagem.

Alunos
apresentam
melhoras nos
relacionamentos.

Professores
afirmam melhoras
no comportamento
e atitudes dos
alunos.

Alunos apresentam
melhoras na
autoestima,
ansiedade, timidez,
entre outras.

Saiba mais em:
www.escoladainteligência.com.br
contato@escoladainteligencia.com.br

