
Televisão demais faz mal à saúde e pode viciar  
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O meio de comunicação pode causar reações semelhantes às das dependências químicas nos 
telespectadores contumazes. 
 
Para estudiosos da comunicação ou do comportamento humano, há uma diferença colossal entre 
assistir diariamente ao "Discovery Channel", por exemplo, e a um programa de auditório recheado 
de closes ginecológicos e/ou cenas de violência. Porém, seja qual for a qualidade do programa, o 
meio de comunicação, por si só, se consumido em excesso, é capaz de causar grandes estragos. 
No caso, certas funções orgânicas do telespectador, como as faculdades cognitivas ou até as 
articulações e a postura, é que são prejudicadas. E mais: a TV, tal qual o cigarro e o álcool, pode 
causar dependência.  
 
Assim como o dependente de cocaína tem o impulso de cheirar mais para manter o estado de 
euforia, o telespectador contumaz sente necessidade de ficar grudado à TV para manter a 
sensação de relaxamento que o hábito produz. Essa foi a conclusão de um amplo estudo realizado 
pelos pesquisadores americanos Robert Kubey, diretor do Centro de Estudos de Mídia da 
Universidade Rutgers, e Mihaly Csikszentmihalyi, professor de psicologia da Universidade de 
Claremont.  
 
Para o estudo, a dupla monitorou as ondas cerebrais, a resistência da pele e os batimentos 
cardíacos de voluntários diante da televisão. Sua principal contribuição foi explicar o que faz as 
pessoas se tornarem escravas da televisão.  
 
Quando assiste à TV, a pessoa se sente relaxada, mas essa sensação se esvai tão logo o aparelho 
é desligado. Porém o estado de passividade e de diminuição de atenção permanecem.  
 
Mas, claro, a televisão informa, diverte, entre outros atributos. E nem todo fã da telinha é viciado 
nela (leia abaixo os sinais da dependência). Saber como se dá o poder de atração da TV sobre o 
telespectador pode ajudá-lo a exercer um controle sobre ela.  
 
Em texto publicado na revista "Scientific American", a dupla de pesquisadores afirmou que 
participantes desse tipo de pesquisa comumente dizem que a televisão chupou-lhes a energia, 
deixando-os depauperados, com mais dificuldade em se concentrar. Muitos, diz o texto, também 
relatam melhora no humor após a prática de esportes. Mas, depois de ver televisão, o humor 
deles não se altera ou fica pior do que antes. Outra curiosa constatação da pesquisa: quanto mais 
tempo as pessoas passam diante da televisão, menos satisfação elas conseguem obter.  
 
O tempo considerado ideal para manter corpo e mente ilesos dos danos que o excesso de TV pode 
causar é de uma hora diária, em média, segundo diversos estudos. "A média do brasileiro é de 
quatro horas e, em São Paulo, chega a seis horas diárias", diz Gabriel Priolli, crítico de televisão e 
presidente da Associação Brasileira de TV Universitária. Os europeus dispensam três horas e 
meia, os americanos, uma hora a mais.  
 
Em entrevista por e-mail ao Equilíbrio, Robert Kubey alerta: "Se você assiste à televisão por cerca 
de três horas por dia, quando chegar aos 75 anos, você terá gastado nove anos inteiros da sua 
vida vendo TV. E, se dorme oito horas por dia, terá permanecido acordado apenas 50 dos 75 
anos".  
 
Segundo levantamento da ONU, 93% das crianças do mundo têm acesso à TV. E elas passam pelo 
menos 50% mais tempo ligadas ao aparelho do que em qualquer outra atividade não-escolar. 
Entretanto a TV não pode ser considerada o bicho-papão que "estraga" a criança. "É um 
companheiro dela e, muitas vezes, sua babá. É preciso que os pais limitem seu uso", diz Ana 
Mercês Bahia Bock, presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo.  



 
Saiba identificar a dependência  
 
* Boa parte de seu tempo livre é gasto com o hábito  
 
* Sente-se culpado, usando-o com mais frequência do que deseja  
 
* Faz repetidas tentativas infrutíferas de largá-lo  
 
* Deixa de lado atividades familiares para se dedicar ao hábito  
 
* Sente ansiedade quando tenta abandoná-lo  
 
A companheira de todas as noites  
 
Dos 15 milhões de brasileiros com mais de 60 anos, 87% assistem à TV todo santo dia, segundo o 
estudo Panorama da Maturidade, realizado pelo instituto Indicator. É a necessidade de suprir a 
carência deixada pela falta do parceiro e da família que justifica o índice de audiência tão alto, 
segundo a psicoterapeuta especializada em maturidade Maria Celia de Abreu. Porém, "nada 
substitui o toque e o carinho. Pode amenizar, mas não completa", diz ela.  
 
Muitas vezes deixado de lado pela família, ainda que vivendo sob o mesmo teto, o idoso é 
"largado" em frente da TV para não incomodar. "É socialmente inaceitável manter o idoso 
trancado sozinho dentro de um quarto, mas, se diante dele tiver uma televisão, tudo bem. É uma 
maneira de a família se livrar da culpa de, além de não dar atenção ao parente, impedir que ele 
atrapalhe a rotina. E ele mesmo sabe disso", diz Abreu.  
 
Manter-se "grudado" ao aparelho também pode causar danos à saúde, "que vão de demência a 
mal de Alz- heimer", diz Cássio Bottino, coordenador do Projeto Terceira Idade do HC.  
 
Para quebrar o hábito  
 
Aqui vão alguns truques que podem ajudar o adulto ou a criança a reduzir o tempo ou a 
dependência da TV. Faça os cálculos do número de horas diárias gastas com o aparelho e 
compare com o tempo que você acha que seria o ideal. Para chegar a ele, confira a programação 
da TV no jornal e só ligue o aparelho na hora do programa preferido; quando terminar, desligue-
o. Em frente da televisão, faça uma auto-análise e identifique se o programa realmente está lhe 
agradando. Coloque um relógio à vista para delimitar o tempo de uso da TV ou acione o timer do 
aparelho para desligá-lo na hora previamente definida. Quando a vontade apertar, ligue para um 
amigo, saia de casa, leia um livro, enfim, busque um substituto que lhe dê prazer.  
 
Males do excesso de TV  
 
Cognição  
 
A TV limita a imaginação por não exigir esforço das funções cognitivas. Deixar-se levar pelo que 
ela exibe, sem valer-se de uma escolha criteriosa, pode causar o empobrecimento psicossocial.  
 
Depressão  
 
Isolamento, uso de álcool e fumo e agressividade predominam em telespectadores contumazes, 
em comparação a telespectadores moderados, segundo pesquisas.  
 
Funções cerebrais  
 



Quando vista por mais de 20 horas por semana, a TV pode danificar as funções do lado esquerdo 
do cérebro, inibindo o desenvolvimento lógico-verbal -em crianças- ou reduzindo-o -em adultos.  
 
Leitura  
 
Telespectadores assíduos tendem a ler mais vagarosamente do que usuários moderados, segundo 
pesquisas.  
 
Obesidade  
 
Mulheres adultas que assistem à TV por mais de três horas por dia são mais pesadas (30%) do 
que as que vêem menos de uma hora diária. Já os homens têm o dobro de tendência à obesidade 
do que os que não fazem da televisão um hábito compulsivo, aponta pesquisa.  
 
Percepção  
 
Diante da TV, os olhos ficam quase imóveis e desfocados na tentativa de captar a totalidade da 
imagem na tela. Essa prática em excesso pode enfraquecer ou inibir a capacidade de observação 
do que está ao redor do objeto focado.  
 
Postura  
 
Quanto mais tempo diante do aparelho, mais relaxado o telespectador fica e também mais ele se 
larga no sofá, no chão, ou seja, onde estiver. Resultado: coluna e articulações são prejudicadas 
por uma má postura.  
 
Sexo  
 
Se o casamento não vai bem, a TV pode servir de reforço, ocupando o "vazio" da relação. Muitos 
casais usam a televisão como desculpa para não ter relacionamento sexual.  
 
Sono  
 
O hábito de ver televisão à noite prorroga a ida para a cama, o que pode ser danoso para quem 
tem de acordar cedo. Nos EUA, cerca de metade dos americanos dormiriam mais cedo se não 
assistissem à TV. Dormir com o aparelho ligado é ainda pior: impede que se atinja o estado de 
sono profundo, fundamental para manter o equilíbrio orgânico -os flashes de imagem e a 
mudança de sons não acordam, mas mantêm o sono no estágio superficial.  
 
Relações sociais  
 
A telinha pode afastar a pessoa do convívio familiar (em algumas casas, cada um assiste à TV em 
seu quarto) e também dos amigos (há quem deixe de sair para ficar em casa com a TV).  
 
Exclusivo em idosos  
 
Colabora com o sedentarismo, deixando esse público mais sujeito a doenças degenerativas, como 
demência e Alzheimer, e ao aumento do risco de problemas cardiovasculares.  
 
Sinais de que a criança exagera na televisão  
 
A lição de casa é feita diante do aparelho.  
 
A primeira coisa que faz ao acordar é ligar o aparelho e, muitas vezes, não desgruda dele durante 
o café da manhã.  



 
Ao chegar da rua, corre direto para a frente da televisão.  
 
Desinteresse por outras atividades.  
 
Enquanto brinca sozinha ou com os amigos, o aparelho fica ligado.  
 
Fadiga extrema e também nervosismo, agressividade e hiperatividade são comportamentos 
frequentes.  
 
Tem medo e pesadelos causados por programas assistidos na telinha.  
 
O dia-a-dia da família, por causa da criança, é organizado em torno da grade de programação.  
 
Problemas de relacionamento com amigos ou adultos.  
 
Passa a exigir as guloseimas e os brinquedos que são exibidos nas propagandas de TV.  
 
Rendimento escolar passa a ser prejudicado.  
 
Resistência em desligar a televisão, alegando que o fará terminado o programa favorito, mas não 
cumpre o prometido e permanece acompanhando as atrações seguintes.  
 
Sente tédio quando fica longe da TV, não conseguindo se ocupar com outras atividades por 
períodos mais longos.  
 
Possíveis efeitos no telespectador mirim  
 
Aprendizado: até cerca dos sete anos, a criança aprende por imitação, seja reproduzindo o 
comportamento de alguém de seu convívio ou de personagens da televisão; modelos negativos 
podem inspirá-la.  
 
Consumismo: são características da infância a curiosidade e a predisposição a influências, e a TV 
sabe tirar proveito disso. "Bombardeada" por propaganda, a criança é induzida facilmente ao 
consumismo. O excesso de cortes e edições sobrecarrega o cérebro, que não fixa detalhes da 
propaganda, mas o nome do produto.  
 
Epilepsia: em casos raros, a exposição intensa às luzes cintilantes e intermitentes dos raios 
catódicos pode provocar epilepsia, como aconteceu, em 1997, com 700 crianças japonesas que 
assistiam ao desenho animado Pokémon.  
 
Isolamento social: quanto maior o tempo na frente da telinha, maior o distanciamento do convívio 
social -a criança não interage com o programa, ao contrário do que ocorre com a internet. 
Aspectos comportamentais como timidez podem ser reforçados pelo excesso da TV. Crianças com 
problemas de relacionamento usam a televisão como refúgio do real.  
 
Obesidade: a televisão em excesso ocupa o tempo da criança dedicado a atividades físicas. O 
sedentarismo, aliado à prática comum de consumir guloseimas em frente da TV, pode levar à 
obesidade.  
 
Passividade: o telespectador mirim, com excesso de TV, pode tornar-se menos criativo na 
resolução de problemas, menos capaz de levar tarefas adiante e menos tolerante a situações não 
estruturadas, já que os estímulos das funções cognitivas são reduzidos.  
 
 



Real X irreal: a criança pode transportar o que assiste na TV para a realidade, já que o 
discernimento entre ficção e realidade é quase inexistente nessa fase da vida.  
 
Sexualidade precoce: exposta a cenas sensuais ou de sexo, a criança é estimulada precocemente 
à sexualidade, atropelando o desenvolvimento natural da descoberta sexual.  
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