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Excesso de tempo online provoca depressão e cansaço nos jovens 
 
Bernardo Coutinho, de 18 anos, passa até metade de seu dia empenhado em matar inimigos e 
invadir prédios. Para isso, conta com a ajuda de três ou quatro amigos, que também batem 
ponto online, no jogo onde acontece a batalha. A internet há tempos é ponto de encontro de 
jovens como eles. Mas o uso descontrolado do computador agora preocupa os especialistas. 
Uma pesquisa da Universidade Mackenzie, de São Paulo, apontou que os jovens brasileiros 
passam, em média, quatro horas por dia conectados. 
 
Outro levantamento com a mesma faixa etária, realizado na China pela Universidade de Sun-
Yat Sen, revela que até 22% sofrem de dependência da web. Ambos os estudos fazem o 
mesmo alerta: esta pode ser a gênese de uma geração assombrada pelo isolamento e 
problemas de concentração, privacidade e autoestima. 
 
A relação atual do jovem com a internet é pontuada de erros, segundo especialistas. Do 
excesso de exposição, que pode pôr em risco sua família, à insônia. No front chinês, os 
dependentes da internet têm dormido apenas 6,5 horas diárias — muito abaixo das 
nove recomendadas para os adolescentes. E quem está em falta com a cama pode ter o 
desempenho prejudicado na escola (as siglas em profusão na sala de bate-papo online 
também não colaboram com o aprendizado da língua). 
 
Acesso sem o controle dos pais 
 
Não raro o vício na web para no consultório médico. No levantamento da Sun-Yat Sen, o risco 
de depressão entre os dependentes de internet é de 40% — 2,5 vezes mais do que a taxa 
normal entre adolescentes. 
 
— Quando falamos em diagnóstico, a dependência de internet tem o mesmo perfil visto em 
outras compulsões, inclusive do vício em drogas — explica Gabriel Bronstein, médico do 
Serviço de Psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia. — Alguns percebem que estão entrando 
neste ciclo, e esta percepção ajuda no tratamento e na orientação. Mas outros se defendem do 
mesmo jeito que os usuários de maconha ou cocaína, por exemplo. Eles minimizam os seus 
problemas e os atribuem a outros motivos. 
 
Como o advento da internet é muito recente, os estudos sobre o modo como é usada ainda 
engatinham. Uma equipe do Laboratório de Estudos em Ética nos Meios Eletrônicos (Leeme), 
da Universidade Mackenzie, passou os últimos dois anos entrevistando cerca de 2 mil 
adolescentes. A diferença do tempo dedicado por eles a cada mídia é surpreendente. Os 
nativos digitais, como são chamados aqueles que cresceram diante das novas tecnologias, vão 
passar cerca de 5 mil horas de suas vidas diante de livros. Em e-mails e mensagens de celular 
eles devem gastar um tempo 50 vezes maior: 250 mil horas. 
 
— Há uma mudança no perfil psicológico do jovem — constata Juliana Abrusio, coordenadora 
do Leeme e sócia do Opice Blum  
 
Advogados, onde é especialista em Direito Eletrônico. 
 
— Há decadência nos valores e padrões éticos. A internet passa a falsa sensação de 
anonimato, de que não há controle externo ou qualquer autoridade. Precisamos aprender a 
formar cidadãos virtuais. 
 
Entre os adolescentes ouvidos por Juliana, cerca de 40% nunca eram acompanhados pelos 
pais enquanto acessavam a internet. Um número semelhante de entrevistados admitiu já ter 
entrado em sites de conteúdo não recomendado. Quando perguntados se a escola falava sobre 
o bom e o mau uso da internet, os resultados foram discrepantes. Entre os alunos de escola 
particular, pouco 



mais de 80% afirmaram já ter discutido a web em sala de aula. Este debate, no entanto, só foi 
presenciado por menos de 15% dos 
estudantes de colégios públicos 
 
Nos próximos anos, busca por equilíbrio 
 
O adolescente pode ser educado a não cair nas teias da rede — e são muitas, como a 
exposição à pornografia e o uso indiscriminado da webcam. 
Mas, ainda assim, depara-se com outra constatação: não há site ou jogo que substitua a 
relação interpessoal. 
 
Bronstein acredita que, em alguns anos, todos estaremos mais escolados no uso da internet. O 
computador merecerá um tratamento mais equilibrado: nem um objeto digno de idolatria, nem 
um perigo que mereça a fogueira. Haverá, claro, os dependentes, mas estes não responderão 
por mais de 5% dos jovens. 
 
— O surgimento de uma nova tecnologia gera medo e esperança exagerados — opina. — Ela 
não será maléfica ou positiva como as pessoas acreditam. 
 
Provavelmente haverá sempre quem abuse desses recursos e se torne muito dependente. Não 
há como negar, por exemplo, que a internet é muito estimulante. Mas provavelmente o 
percentual correspondente a estes casos extremos será estabilizado. 
 
O psicanalista Joel Birman discorda. 
 
Ele afirma que, daqui a uma ou duas décadas, o jovem ainda terá dificuldades em equilibrar 
sua presença nos mundos real e virtual. 
 
— A não ser que comecemos a criar redes de pertencimento, esse escapismo para o mundo 
virtual vai se acentuar — alerta. — O adolescente que se acha feio ou esquisito procura refúgio 
na internet, mas ela não dá vazão a suas frustrações. A relação que ele tem com o mundo fora 
do computador é problemática. Como ele se depara com uma série de conflitos, acaba se 
tornando hostil. 
 
Inseguro, o jovem precisa de ajuda para reduzir seu tempo online — e controlar melhor o 
tempo despendido no computador. É aí que entram os pais, ainda desinformados sobre como 
exercer sua função. 
 
— Os pais não experimentaram o computador na adolescência. Eles não têm noção do que é 
usá-lo demais ou de menos — ressalta Fábio Barbirato, chefe do Serviço de Psiquiatria Infantil 
da Santa Casa de Misericórdia. — Criança e adolescente não devem ter privacidade no 
computador. É direito e dever do pai controlar este acesso, porque o jovem está expondo a si 
próprio e a sua família quando entra numa sala de bate-papo. 
 
A determinação, aparentemente autoritária, vem da Academia Americana de Pediatria. A 
mesma entidade recomenda que os jovens passem, no máximo, duas horas diárias na 
internet. 
 
— Mais do que isso fará mal ao adolescente de diversas formas: ele torna-se obeso e 
sedentário mais facilmente e apresenta pior desempenho escolar — pondera Barbirato. 
 
— E, sobretudo, tem dificuldades em interagir socialmente. Na internet, se você está irritado 
com alguém, fecha a janela do bate-papo e não fala mais com a pessoa. Na vida real, não 
existe esta possibilidade. 
 
Bernardo, o invasor de prédios online, também precisa seguir limites, embora bem menos 
rigorosos do que os apregoados pelos psiquiatras. 
 



Durante a semana, seu tio permite o uso do computador em dias intercalados, e só até meia-
noite. 
 
— Tudo bem ter um horário para desconectar, mas ficar um dia inteiro sem computador? Não 
tem nada para fazer — protesta o adolescente, que não gosta de ler. — Acabo vendo novela 
com a minha avó, esperando o tempo passar. 
 
Nos fins de semana longe do tio, o adolescente passa até 12 horas por dia na internet. 
Exagero? Bernardo precisa definir a jornada online como “passatempo”. 
 
Birman, por sua vez, faz outra leitura. 
 
O psicanalista considera normal que os adolescentes se identifiquem com a internet, mundo 
fantasioso por natureza. 
 
— Eles tentam se proteger do mundo real, das questões que são obrigados a resolver — 
explica. — Mas o computador não é uma solução definitiva. Por mais que sonhar seja bom, 
alguma hora todos têm que acordar. 
 

 
Leia mais 
 
A dependência em números  
 
Um estudo da Universidade de Sun Yat-Sen, publicado este mês na revista “Archives of 
Pediatrics & Adolescent”, aferiu como é a relação de jovens chineses de 13 a 18 anos com seus 
computadores.  
 
As principais conclusões: 
 
21,7% dos entrevistados navegam na internet até tarde antes de dormir. 
68,6% acessam a rede sem qualquer controle de adultos. 
22% sofrem de dependência da internet. Este percentual seria maior entre jovens com mais de 
16 anos. 
O risco de depressão entre os dependentes da internet é de 40% — 2,5 vezes maior do que a 
taxa normal. 
Jovens que acessam a internet dormem, em média, de 6,5 a 7 horas por dia. O recomendável, 
para adolescentes de 14 a 18 anos, é de 9 horas diárias. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 ago. 2010, Economia, p. 49. 
 
 
 


