Meca Psicologia Aplicada
Os games na vida de nossos filhos...
Edilaine Moraes

De uns tempos pra cá, tenho ficado incomodada com a “fixação” que venho
percebendo em meus filhos, em relação aos games. Jogos dos mais diversos tipos, nos
mais diversos aparelhos: seja pelos celulares, pelos consoles, pelo computador, pela TV
à cabo... e em qualquer lugar, em casa, no carro, na casa dos amigos, nos programas
em família, em locais públicos e, agora, até na rua... Ufa !!! Estão em todos os lugares!!
Parece uma epidemia!
O que será que nossos filhos veem de tão bom nisso tudo? O que será que eles
“encontram” nos jogos, que os deixam tão fascinados? Deve ser algo, realmente, de
“outro mundo”, algo muito melhor do que qualquer outra atividade.
Incômodo, para pesquisador, vira pesquisa. Fui buscar explicações: conversei
com outros pais, fui atrás de referências científicas, conversei com meus filhos para
ouvir o que eles tinham a dizer a respeito... Enfim, fui à luta, tentando encontrar
elementos que acalmassem meu coração de mãe (que, muitas vezes, extrapola em
suas preocupações, confesso).
Bom... aqui estou para dividir com vocês aquilo que encontrei, pois acredito
que outros pais, também possam estar com essa mesma aflição, diante desse
comportamento de seus filhos, que é muito diferente dos nossos, quando éramos
crianças.
Iniciei pela primeira fonte: meus filhos (um menino de 08 anos e uma menina
de 06). Descobri que, nos jogos, “você pode escolher o que quer fazer”; “fica tentando
passar de fases até conseguir”; “é gostoso ganhar, mas também se perde... daí tenta
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de novo até conseguir”; “conhece coisas novas... conheci os minerais, a vitória
régia...”; “aprende inglês”; “cria coisas”; “pode usar várias coisas legais e diferentes”;
“é o seu mundo e nele você é quem manda”; “conversa com os amigos e um ajuda o
outro”, etc... Uauuuu, quanta coisa!!
Fui buscar outra fonte, na qual também me incluí: outras “mães”. Tudo igual...
filhos que deixaram de fazer outras atividades de lazer (como jogar bola e brincar com
irmãos); trocam passeios por ficar em casa, jogando; param de jogar, aos custos,
somente para comer (rapidinho, porque não podem desperdiçar tempo); ficam menos
tolerantes a frustrações; alguns, mais irritados e ansiosos e outros, mais calmos, mais
tranquilos.
Fiquei mais curiosa e mais incomodada: afinal, é bom ou ruim? Deixo ou não
deixo? Estimulo ou boicoto?
Fui atrás de estudos e pesquisas científicas que tratassem deste tema.
Encontrei alguns artigos - não muitos, mas o suficiente - com respaldo científico,
oriundos de pesquisas realizadas em universidades, tanto do Brasil, quanto de outros
países.
Para minha grande surpresa, a maioria destes artigos aponta diversos efeitos
positivos, nessa relação das crianças com seus games (mais do que eu imaginava). Mas
também descrevem os efeitos negativos que devem ser, cuidadosamente,
considerados.

Abaixo, seguem alguns destes efeitos positivos e negativos que

considerei como mais relevantes, sobre o uso dos games pelas crianças.
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Efeitos positivos da prática de jogar videogames, no processo de desenvolvimento
cognitivo e emocional das crianças.
Estimula as habilidades lógicas e de resolução de problemas
Desenvolve a atenção visual e espacial
Aumenta a capacidade de gestão de multitarefas (objetivos múltiplos)
Estimula o pensar rapidamente, aumentando a rapidez para tomar decisões
Desenvolve o pensamento estratégico e de antecipação
Desenvolve habilidade de leitura e matemática
Estimula a perseverança pelas tentativas e erros, o que gera um reforço para
auto estima saudável
Desenvolve o raciocínio intuitivo
Desenvolve a capacidade de seguir as instruções
Estimula o processo de elaboração de opiniões racionais
Desenvolve a habilidade de realizar trabalhos em grupos e a cooperação entre
os colegas
Efeitos negativos da prática de jogar videogames, no processo de desenvolvimento
cognitivo e emocional das crianças.
Efeitos negativos
A violência induz a perda da sensibilidade e a
agressividade
Piora do comportamento social; manifestações de fobia
social
Ensinamento de valores errados como comportamento
violento, vingança e agressividade
Piora do rendimento escolar
Influência negativa sobre a saúde (obesidade, desordens
posturais e musculares)
Aprendizado de linguagem e comportamentos negativos
Exposições aos perigos da rede (jogos online)
Dependência de jogos com consequente depressão e
ansiedade
Comportamentos impulsivos
Confusão entre realidade e fantasia
Desencadeia problemas de concentração e atenção
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Fator desencadeador
Conteúdo do jogo
Uso frequente
Conteúdo do jogo
Uso frequente
Uso frequente
Conteúdo do jogo
Uso moderado/ frequente
Uso moderado/frequente
Uso frequente
Uso Moderado/frequente
Uso Moderado/frequente
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Diante do que vi a respeito, conclui que consequências existem - positivas ou
negativas – que penderão, para um lado ou para outro, dependendo tanto da forma
como seu filho se relaciona com os jogos (principalmente em relação ao tempo
dedicado), quanto da qualidade da sua relação com ele, criança, e seu mundo,
geralmente repleto de fantasias que, às vezes, podem ser confundidas ou sobrepostas
à realidade.
Frente a isto, segue algumas dicas de uma mãe, psicóloga e pesquisadora que,
como muitas mães, está sempre pensando no melhor para seus filhos.
 Mantenha diálogo claro e aberto, mostrando à criança que você entende
ser o jogo algo que ela gosta muito, que pode trazer coisas boas, mas que
também pode lhe ser prejudicial, se ele deixar de fazer outras coisas que
são muito importantes também;
 Chegue a um acordo quanto às condições em que jogar será permitido:
quais dias, quais horários, por quanto tempo, antes disso, depois daquilo...
Procure não ser intolerante ou autoritária demais; dê margem para que ele
também saia satisfeito dessa negociação;
 Estabeleça regras claras sobre o tipo de jogos que serão permitidos.
Procure informações sobre os jogos que seu filho tenha interesse, para
poder argumentar com ele;
 Quando possível, sente com ele para vê-lo jogar; mostre interesse pelo
jogo. Procure compreender os objetivos, os desafios propostos. Questione
o “enredo” do jogo, as condições para mudanças de fases, os progressos,
etc. Tente compreender porque aquele jogo é tão interessante para seu
filho;
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 Observe o comportamento de seu filho enquanto ele joga. Veja se ele lida
bem com as perdas; se persiste na superação de desafios ou se logo os
abandona; se respeita os amigos ou não; se usa a criatividade; etc.
Caso perceba algo que considere fora do esperado para uma criança da idade
dele, ou se ele apresentar comportamentos muito diferentes dos que apresentava
antes dos jogos, busque orientações, que podem ser de profissionais da saúde como
pediatras e psicólogos, como também de outros pais que já tenham passado por
situações semelhantes.
O mais importante, nesta situação, é olhar para seu filho e percebê-lo dentro
de uma nova era, com uma cultura digital que não tínhamos há 20, 30 ou 40 anos
atrás. A tecnologia faz parte desta nova era digital e não podemos impedir que nossos
filhos a vivam. Precisamos acompanhá-los de perto, com muito amor, paciência e
humildade, para reconhecermos que não sabemos tudo...mas podemos aprender e
conviver muito bem com nossos pequenos internautas.
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