
A INFLUÊNCIA DA INTERNET NA VIDA DAS CRIANÇAS NA PANDEMIA
Autor(es): Lorena Augusto BEZERRA (AUTOR PRINCIPAL); Michelle Gomide JORGE (COAUTOR); Noeli Paucar HUAMANI (COAUTOR)

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA – UNICEP

Orientadora: Profa. Dra. Danielle Christiane da Silva VIVEIROS (UNICEP)

Os mais diversos aparelhos eletrônicos em
excesso afetam diretamente a maturidade
cognitiva, emocional e social das crianças. Eles
podem ser usados de maneira direcionada para
obter efeitos benéficos ou podem ser usados
em grandes quantidades para causar danos. O
acesso à internet geralmente não fornece
especificamente um conteúdo educacional,
jogos ou qualquer outro conselho para induzir
as crianças a cometer algum tipo de
comportamento violento ou até mesmo o
bullying, mas ainda assim o cyberbullying é
frequente e comum. É muito importante que os
pais entendam o que seus filhos estão
acessando na internet.

Figura 1: Acesso à internet
Fonte: https://oglobo.globo.com/saude/bem-estar/chega-ao-
brasil-tratamento-para-dependencia-em-jogos-eletronicos-

inspirado-no-aa-25238344

O presente trabalho tem como objetivo refletir
sobre a vida das crianças que têm uso
frequente da internet na atualidade, assim
como também a mudança no comportamento
de cada indivíduo em resposta ao uso de redes
sociais agravado no período pandêmico.

Figura 2: Internet e comportamento
Fonte: https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-

lanca-conjunto-de-orientacoes-em-defesa-da-saude-das-
criancas-e-adolescentes-na-era-digital/

O uso da tecnologia nas instituições deve definir
metas e objetivos claros, pois alguns jogos e
aplicativos de aprendizagem permitem que as
crianças prestem mais atenção aos detalhes para
completar as atividades.

Estabelecer uma relação saudável com a
tecnologia, principalmente a relação entre pais e
filhos, mas também conscientizar sobre os
motivos das restrições e orientações de uso

É importante lembrar que os pais são
responsáveis por tudo o que as crianças ou
jovens fazem na Internet, o que se torna mais um
motivo para fortalecer a responsabilidade da
supervisão e orientação.

Ensinar programação de maneiras interessantes,
promove o aprendizado de um novo idioma,
principalmente o inglês.

Figura 3: Cyberbullying
Fonte: https://www.telemoveis.com/social-media/internet-

jovens-estao-hoje-mais-expostos-a-conteudos-violentos.html

Ao introduzir as crianças no mundo tecnológico,
algumas restrições devem ser impostas, a
definição do tempo máximo de navegação é a
principal forma de evitar o uso excessivo e
promovê-lo de forma saudável.

Em um ambiente virtual, dada a abrangência e a
velocidade de disseminação das informações,
essa violência psicológica pode ter
consequências mais graves por meio do
cyberbullying. Para evitar que crianças sejam
vítimas ou mesmo agressores, pais e professores
devem orientar as crianças a compreender a
importância do respeito e da empatia com seus
pares, inclusive em um ambiente virtual.

Figura 4: Cyberbullying 2
Fonte: https://institutoinclusaobrasil.com.br/sinais-de-alerta-

cyberbullying/

Um dos principais fatores a serem considerados
para um melhor uso da tecnologia na infância é
a supervisão dos pais, uma vez que essa
tecnologia também pode auxiliar nesse
controle e isso ocorre porque programas de
computador e soluções de controle dos pais
estão disponíveis e podem ser instalados em
dispositivos usados por crianças para impedir o
acesso a conteúdo que pode ser considerado
impróprio, mas proibir o acesso à mídia digital
ou à Internet não é um método viável.

Por fim, é preciso lembrar que as crianças
podem usar a Internet, sim, mas precisam ser
orientadas pelos pais. A proibição de uso não
educa nem previne. É importante permitir
regras negociadas e restringir o acesso para
não privar as crianças desta importante
tecnologia de comunicação, aprendizagem,
entretenimento e pesquisa.

Seja assistindo TV, navegando na internet ou
jogando, a mediação dos adultos na prática
dessas atividades é muito importante. Vale
lembrar que os pais são responsáveis por tudo
o que as crianças ou jovens fazem na Internet,
o que se tornou mais um motivo para
fortalecer a responsabilidade da supervisão e
orientação.
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