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QUEMÉ

1.Horário fixo.Assim co-
mo outras atividades do
cotidiano, o uso do com-
putador e do videoga-

me deve ter um horário defini-
do na agenda. Esse tempo pode
ser umpoucomaior nos fins de
semana,mas nos dias úteis não
pode comprometer o estudo.

2.Áreacomum.Ocom-
putador deve ficar em
uma área comumda
casa, nunca no quarto

da criança ou do adolescente.
Assim a família pode acompa-
nhar o tempo de jogo, a intera-
ção online comoutros jogado-
res e o conteúdo dos games.

3. Idadeadequada.Otema e o conteúdo
dos jogos devem ser
adequados à idade da

criança. A recomendação na
embalagem é um indício,mas
os pais precisam conhecer o
jogo para saber se de fato é

apropriado. Na dúvida, conver-
se com outros pais, a direção da
escola ou procure um
especialista.

4.Acompanhamento.Principalmente no
caso de crianças
menores, é

recomendado acompanhar de
perto os sites visitados e as
conversas online. Você pode
avisar antes que fará a
verificação.
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No último ano você:
● Ficou mais preocupado em
jogar videogame, ler sobre os
jogos ou planejar a próxima
oportunidade de jogo?

● Gastou mais tempo e dinheiro
com jogos para atingir o mesmo
grau de satisfação de antes?

● Tentou impor limite no tempo
de jogo? Em caso afirmativo,
obteve sucesso?

● Ficou irritado ou ansioso
quando tentou reduzir o tempo?

● Usou os jogos como forma de
escapar de problemas?

● Já mentiu para familiares ou
amigos sobre o tempo de jogo?

● Já cometeu algum ato ilegal
ou antissocial para conseguir

acesso a jogos?

● Negligenciou afazeres domés-
ticos ou escolares para ficar
mais tempo jogando?

● (Para estudantes) Já teve
mau rendimento em prova ou
dever de casa por ter passado
muito tempo jogando?

● (Para não estudantes) Suas
atividades no trabalho já foram
prejudicadas por você ter passa-
do muito tempo jogando?

● Precisou de ajuda financeira
de familiares ou amigos por ter
gastado muito com acessórios,
jogos ou taxa de internet?

O psicólogo Douglas Gentile
coordenou um estudo com
mais de 3 mil crianças de Cinga-
pura em idade escolar. A pesqui-
sa, publicada na última edição
da revista Pediatrics, constatou
que um em cada dez menores
era viciado em jogos e a maioria
não conseguia se livrar do pro-
blema. O artigo também aponta
que, embora as crianças já tives-
sem propensão a desvios de
comportamento, o uso excessi-
vo de videogames aparentemen-
te agravou esses transtornos.

●Como o sr. define o vício em
jogos eletrônicos?
Na minha opinião, é um trans-
torno do controle dos impul-
sos. Ou seja, o jogador sabe que
deveria fazer sua tarefa, mas
não consegue frear o impulso
de continuar jogando. Isso sig-
nifica que não é algo nos jogos
que é “viciante”, mas que a pes-
soa permitiu que o hábito to-
masse proporção exagerada.

●Para amaioria dos pais, é difí-
cil distinguir a brincadeira prolon-

gada da condição patológica.
Como ajudá-los?
Medir o tempo gasto em uma
atividade não émaneira adequa-
da de diagnosticar um vício.
Por exemplo, muitas pessoas
bebem muito álcool, mas não
são alcoólatras. Para ser um ví-
cio, um adicto deve fazer algo
de forma a prejudicar sua vida.
E também prejudicar múltiplas
áreas de sua vida, não apenas
uma ou duas.

●O sr. acredita que o vício em
jogos é um sintoma de uma con-
dição pré-existente?
A princípio pensamos que era
um sintoma de outros proble-
mas, como depressão ou fobia
social, mas descobrimos que é
o oposto. Parece que a depres-
são, a ansiedade e as fobias so-
ciais pioraram quando o vício
piorou e melhoraram assim que

o vício melhorou.

●Há algum conselho que o sr.
pode dar para os pais?
Estabeleça limites claros tanto
no tempo de jogo (recomendo
nãomais que uma hora por dia)
quanto no conteúdo (os jogos
devem ser apropriados para a
idade e não devem incluir ações
violentas).

PRESTEATENÇÃO...
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✽ Graduado em psicologia
pela Universidade de Nova
York, mestre e doutor em psi-
cologia infantil pela Universi-
dade de Minnesota. Atual-
mente é professor do Depar-
tamento de Psicologia da
Universidade de Iowa.

ADERBALVIEIRA JR.
PSIQUIATRA
“Todos já cometemos
excessos. Já passamos
a noite em umbate-papo.
O problema é quando o exagero
começa a ficar
muito frequente.”

CRISTIANONABUCO
DEABREU
PSICÓLOGO
“Essa geração émuitomais
estimulada emuito
mais rápida em termos
cognitivos. Qual é o preço que
vamos pagar por isso?
Não faço ideia.”

Uso excessivo de jogos eletrônicos
pela geraçãodigital preocupapais

Leia o Estadão no Ipad.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad
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● Impressões

Hábito de jogar toma
proporção exagerada

AVALIAÇÃO: CONTE 1 PONTO PARA CADA ‘SIM’;
0 PONTO PARA CADA ‘NÃO’ E 0.5 PONTO PARA CADA
‘ÀS VEZES’ (COM EXCEÇÃO DO ITEM 3, QUE RENDE
1 PONTO APENAS SE TENTOU LIMITAR E NÃO OBTEVE
SUCESSO). ACIMA DE 5 PONTOS PODE-SE CONSIDERAR
JOGO PATOLÓGICO (GENTILE, 2009)

QUESTIONÁRIO

LEONARDO SOARES/AE

Karina Toledo

Jogoseletrônicos jáforamacusa-
dos de causar problemas como
obesidade,déficitdeatenção, ti-
midez e agressividade excessi-
vas.Outrosestudos,porém,alar-
dearam seus benefícios no de-
senvolvimento de noção espa-
cial, habilidades visuais emoto-
ras e no combate ao declínio
mental que surge coma idade. A
tecnologia, dizem especialistas,
nãoévilãnemmocinha.Osegre-
do é o uso adequado. Mas, para
pais de crianças e adolescentes
dageraçãodigital, issonemsem-
pre é algo fácil de definir.
Alex deOliveira, de 13 anos, já

se recusoua visitar opai, emou-
tra cidade, para não ficar longe
do videogame. “O pai não deixa
ele levar, pois acha que Alex já
joga demais durante a semana”,
contaamãe,AndréadeOliveira,
de 44 anos. Ela diz que tenta im-
por limites, mas tem dificulda-
de. “Nunca foi mau aluno. En-
tão, fico sem argumento.”
Asangústiasdaadministrado-

ra Angélica Bastos, de 33 anos,
sãoparecidas. Ela reclamaque a
filha Gabriela, de 11 anos, deixa
debrincardepatinsenadarcom
as crianças doprédio para jogar.
Nofimdesemana,nãoquerpas-
sear com a família e, para onde
vai, leva um videogame portátil
a tiracolo. “Acho um exagero,

masnãoseimedirseissoapreju-
dica”, diz.
A diferença entre o uso abusi-

vo e o recreacional da internet e
dos jogos eletrônicos ainda é
um pântano mesmo para espe-
cialistas,dizopsicólogoCristia-
noNabuco de Abreu, coordena-
dor do Ambulatório dos Trans-
tornos do Impulso do Hospital
de Clínicas de São Paulo. Essa
geraçãodigital,dizele, foieduca-
da sob aperspectiva de estar co-
nectada e tem características
muitodiferentesdasanteriores.
“Possuem mais amigos virtuais
que reais. Preferem conversas
online. Até seus bichos de esti-
mação são virtuais”, afirma.
Até aí, tudo bem. O problema

surge quando o jovem começa a
migrar da vida real para a virtual
epassaanegligenciaratividades
comuns.Comoesseusoexcessi-
vonãodeixasinais físicos,adife-
renciaçãoacabasendofeitapelo
prejuízo causado nas diversas
áreas da vida, explica o psiquia-
tra Daniel Spritzer, coordena-
dor do Grupo de Estudos sobre
Adições Tecnológicas (Geat),
do Rio Grande do Sul. “A esfera
escolar é geralmente amais afe-
tada, com uma marcada queda
no rendimento.”
FoiocasodoestudanteAndré

Muniz, de 17 anos. “Tinha difi-
culdade de me concentrar du-
rante as aulas, pois ficava pen-

sando no jogo”, conta. Embora
seudesempenhonasprovasnão
fosse ruim, tinha anota prejudi-
cada por não entregar os traba-
lhos de casa. “Ele tem facilidade
e foi bemno vestibular, mas po-
deria terumaperformancemui-
tomelhor no colégio se não fos-
sem os games”, lamenta o pai,
OnofreMuniz, de 69 anos.

Número mágico. Segundo o
psiquiatra Aderbal Vieira Jú-
nior, do Ambulatório de Trata-
mento de Dependências Não
QuímicasdaUnifesp, não existe
um“númeromágico”quecarac-
terize a dependência. “Há pes-
soas que vão sofrer prejuízos

com duas horas diárias de uso e
outras que podem jogar oito ho-
ras e continuar bem. É preciso
olhar o contexto”, diz. A relação
disfuncional com o jogo, conti-
nua, é sintoma de um problema
anterior.
Rosa Farah, coordenadora do

Núcleo de Pesquisa da Psicolo-
gia em Informática da PUC-SP,
concorda. Ela realiza um traba-
lho de orientação por e-mail a
dependentes de internet e jogos
eletrônicosecontaqueoprimei-
ro passo para a recuperação é
identificar a dificuldade que le-
vou ao uso abusivo.
“Geralmentesãojovensintro-

vertidosquenãosesentemmui-

to prestigiados na vida real,mas
nos jogos conseguem ser osme-
lhores”, conta. Também costu-
mam estar subjacentes proble-
mas de autoimagem e de comu-
nicação com a família.
Proibir o uso do computador

oudovideogame,dizRosa,nãoé
a solução. “Omelhorqueospais
podem fazer é ter uma atitude
preventiva. Para isso é preciso
conhecer as possibilidades do
mundo virtual, aproximar-se do
jovem, acompanhar o uso das
tecnologiaseajudá-loadiscrimi-
nar o bom e o ruim.”
A administradora Angélica

tem procurado colocar essa
ideia em prática com a filha Ga-

briela. “Para entrar em um site
novo de jogo, ela precisame avi-
sar antes para eu avaliar o con-
teúdo. As conversas no MSN
também devem ser gravadas e,
devezemquando,douumaolha-
da.”Angélica contaque a intera-
ção compessoas desconhecidas
pormeiodosjogoséoquemaisa
preocupa.

Sem temor. Para Quézia Bom-
bonatto, da Associação Brasilei-
ra de Psicopedagogia, os pais
não podem ter medo de colocar
limites. O ponto de equilíbrio,
diz, vai depender dos valores de
cada família.
Como o cérebro de crianças e

adolescentes ainda não está to-
talmente formado, eles têm
mais dificuldade para controlar
seus impulsos,explicaaneurop-
sicóloga Adriana Foz. “Os pais
precisam estar próximos para
ampará-los, assimcomocuidam
de um bebê que está aprenden-
do a andar.”No caso de crianças
menores, continua, cabe aos
paisdeterminarquando, comoe
para que usar o computador.
Com os adolescentes é preciso
manter o diálogo. “Omundo di-
gitalofereceinúmerasoportuni-
dades de desenvolvimento cog-
nitivo, aprendizagem e diver-
são.Nãotemoscomonegarnem
omitir,mas aprender a fazer um
uso saudável e agregador.”

Vigilância.A administradora Angélica Bastos, de 33 anos, avalia o conteúdo dos sites de jogos que a filha Gabriela, de 11, visita; ela tambémmonitora as conversas damenina pela internet

Comportamento. Cada vez mais conectadas à tecnologia, crianças e adolescentes causam apreensão quando passam a negligenciar
estudo e lazer para ficar tempo demais na frente do computador; especialistas veem ‘vício’ em games como indício de problemas
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