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1. Resumo

Este trabalho aborda e analisa os malefícios do vício em jogos eletrônicos na

vida dos jovens. Tal abordagem é devida ao fato de que jogos eletrônicos têm

ocupado o tempo de muitos jovens atualmente. O propósito deste trabalho é mostrar

os malefícios do vício em jogos eletrônicos. Este trabalho será conseguido através

da pesquisa bibliográfica de artigos científicos. A pesquisa evidenciou como os jogos

eletrônicos afetam a educação, a saúde e as relações sociais dos jovens.

Abstract

This work addresses and analyzes the harm caused by addiction to electronic

games in the lives of young people. Such an approach is due to the fact that

electronic games have taken up the time of many young people today. The purpose

of this work is to show the evils of addiction to electronic games. This work will be

achieved through bibliographic research of scientific articles. A survey showed how

electronic games affect the education, health and social relationships of young

people.

Palavras-chave: Gaming Disorder. Jogos Eletrônicos.



2. Introdução

Os jogos eletrônicos têm ocupado a vida de muitos jovens e têm afetado a

saúde, a educação e o convívio social. Muitas vezes podem deixar consequências e

pode afetar a vida inteira de uma pessoa que foi viciada em jogos eletrônicos.

Este trabalho analisa os malefícios do vício em jogos eletrônicos e como

afetam a saúde, a educação e o convívio social de muitos jovens.

Tal abordagem é devida ao fato dos jogos eletrônicos terem ocupado a vida

de muitos jovens.

O objetivo deste trabalho é demonstrar para a sociedade os malefícios dos

jogos eletrônicos.

Esta tarefa será conseguida através da pesquisa de artigos científicos.



3. Como o vício em jogos eletrônicos afetam a saúde.

De acordo com a Veja, jogos de celular e computador que instigam o vício

podem ter efeito similar ao abuso de drogas ou alcoolismo no cérebro infantil,

revelou uma série de estudos realizados pela Universidade Estadual da Califórnia,

nos Estados Unidos. De acordo com o Daily Mail, exames de ressonância magnética

mostraram que o cérebro de jovens que utilizam com muita frequência o videogame

e as mídias sociais exibe as mesmas mudanças de função e estrutura que as dos

alcoólatras ou viciados em drogas.

Os pesquisadores americanos ainda descobriram que a parte impulsiva do

cérebro, conhecida como sistema límbico, era menor e mais sensível, indicando que

os usuários excessivos processam os estímulos causados por essas plataformas de

forma mais rápida que outras pessoas.

As descobertas se tornam cada vez mais relevantes para o cenário atual,

especialmente quando jogos, como o Fortnite, da Epic Games, estão começando a

afetar crianças em todo o mundo, a exemplo de uma menina britânica de 9 anos,

que foi admitida na reabilitação, depois de fazer xixi na roupa para não ter que

pausar o jogo e ir ao banheiro. Só no Reino Unido, o Fortnite foi baixado 40 milhões

de vezes desde julho do ano passado.
1De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) “gaming disorder” é

a característica de um padrão de persistência ou recorrência de um comportamento

excessivo em jogos eletrônicos. É manifestado por: 1. controle prejudicado devido os

jogos (ex., frequência, intensidade, duração); 2. aumentar a prioridade no jogo sobre

os interesses da vida e prioridades diárias; e 3. continuação no jogo apesar de trazer

consequências negativas. Esse comportamento pode ser contínuo ou episódico e

recorrente. O padrão desse comportamento resulta em sofrimento ou prejuízo

significativo na vida pessoal, família, sociedade, educação, ocupação ou em outras

áreas importantes. Esse comportamento em jogos normalmente é evidente em um

período de 12 meses para que um diagnóstico seja atribuído, embora o

requerimento pode ser mais curto se todos os requisitos do diagnóstico forem

atendidos e os sintomas forem graves.

1 Tradução nossa



Segundo Guilherme Pinho Meneses apud Mark Griffiths, os usuários de

videogame podem ser considerados dependentes se satisfizerem todos os seguintes

critérios ou apresentarem escores elevados. Seguem os critérios:

1. Saliência: quando a atividade passa a ser a coisa mais importante na vida da

pessoa, podendo ser dividida em cognitiva (quando a pessoa pensa

frequentemente sobre a atividade) e comportamental (por exemplo, quando

ela negligenciar necessidades básicas como sono, alimentação ou higiene

para realizar a atividade).

2. Mudança de humor: experiências subjetivas influenciadas pela atividade

executada.

3. Tolerância: o processo de precisar de doses continuamente maiores da

atividade para obter as sensações iniciais. O jogador, portanto, precisa jogar

sempre mais e mais.

4. Sintomas de abstinência: sentimentos e sensações negativas acompanhando

o término da atividade ou a impossibilidade de realizar a atividade requerida.

5. Conflito: conflito interpessoal (normalmente com as pessoas do entorno mais

próximo, família, parceiros) ou intrapessoal provocado pela atividade

executada. É frequentemente acompanhado por uma deterioração dos

resultados acadêmicos ou profissionais, abandono de antigos passatempos, e

assim por diante.

6. Recaída e reinstalação: a tendência a retornar ao comportamento de

dependência mesmo após períodos de relativo controle (SMAHEL; BLINKA,

2011, pp. 104-105)

Dentro desta perspectiva, os dependentes de videogame apresentam

saliência da atividade, experienciando frequentemente fissuras (desejo incontrolável

de usar) e preocupação com o videogame quando desconectados. Os autores

também sugerem que jogar videogames seria uma maneira de escapar de

sentimentos perturbadores, em que os jogadores desenvolvem uma tolerância ao

videogame para chegar à satisfação,

sofrendo abstinência quando reduzido o uso, tendo mais conflitos com as pessoas

por causa da atividade e voltando a recair: ou seja, todos os sinais clássicos de

dependência.



Este modelo tem sido replicado no caso de comportamentos compulsivos de

sexo, consumo de alimentos e jogos de azar, e, segundos os autores,

aparentemente seria útil para examinar o uso patológico de videogames (PEELE,

1985; VAILLANT, 1995).



4. Como os jogos eletrônicos afetam a educação dos jovens.

De acordo com a jornalista e redatora Clara Ribeiro, há uma grande
discussão sobre o fato de os games serem realmente viciantes, ou se eles poderiam
levar a algum tipo de comportamento violento. Na verdade, o problema não estaria
propriamente no ato de jogar, mas no excesso de tempo gasto com esta atividade.
Dessa forma, qualquer atividade realizada em excesso pode se tornar preocupante,
como ficar muito tempo navegando na internet ou assistir à TV, por exemplo.

O uso excessivo e compulsivo do videogame, da internet ou dos jogos
on-line, pode levar à dependência, causando problemas com a escola, com a família
e com os amigos, ou seja, com nossa vida social.

Se você gosta de jogar, seja online ou no videogame, pode começar a se
preocupar quando:

Sobre os aspectos negativos ou os prejuízos atribuídos às novas tecnologias
digitais, em especial aos jogos eletrônicos, até pouco tempo essas avaliações
partiam em sua maioria dos meios educacionais, sobretudo porque os profissionais
da educação e áreas afins não estavam preparados para entrada desse aparato
tecnológico no cotidiano das escolas. Atualmente, temos visto cada vez mais uma
nova perspectiva e postura em relação à introdução das tecnologias na educação.

De fato, nos contextos escolares ainda encontramos muitas críticas à
utilização dos jogos eletrônicos pelas crianças, por neles estarem inseridas, muitas
vezes, cenas de violência intensa, o que seria prejudicial ao desenvolvimento
emocional, cognitivo e físico das crianças. Todavia também identificamos pesquisas
que buscam ultrapassar as barreiras impostas por discursos pedagógicos que
denotam desconhecimento e rejeição às novas tecnologias digitais disponíveis às
crianças.

A maciça exposição das crianças às novas mídias tem transformado a cultura
infantil. Em seus cotidianos, as crianças têm tido acesso, livre ou vigiado, aos
aparatos tecnológicos dos adultos próximos a elas e essa inserção a um nova
cultura tem exigido que se saiba mais sobre esses instrumentos e seus conteúdos. A
escola começa a deixar de lado o discurso do "ruim", do "prejudicial", do "não é
coisa de criança" e passa a buscar mais informações sobre um artefato recente do
universo infantil que impacta o desenvolvimento infantil.



5. Como o vício em jogos eletrônicos afetam o convívio social

De acordo com o Extra, da Globo , até mesmo na adolescência, os aparelhos
eletrônicos são “a nova chupeta”, compara o psicólogo Caio Nogueira, formado pela
UFRJ, terapeuta de família que recebe em seu consultório, entre outros pacientes,
adolescentes com compulsão por jogos online. Estrelas da quarentena, os games e
redes sociais ajudaram muita família com teens a manter aparente harmonia: filhos
distraídos em seus quartos; mães e pais trabalhando.Tem adolescente que não quer
nem sair de casa, muito menos voltar à escola. Se ele for um sucesso online, então,
dar esse passo pode ser ainda mais difícil. Nesta entrevista, Caio Nogueira explica
quais os sinais de que a relação do adolescente com os eletrônicos está se tornando
problemática e como os pais devem agir para evitar a dependência. "Às vezes, você
acha que seu filho não faz nada e ele é um sucesso estrondoso. Mas isso não
necessariamente é a melhor coisa para ele", alerta o terapeuta.

Na quarentena, os adolescentes passaram a ficar muito mais tempo jogando
online, inclusive as meninas, que jogavam menos. Às vezes jogam madrugada
adentro. Como esse é o meio de estarem com os amigos, os pais ampliam os
limites.
Por um lado tem alguma interação social importante, eles estão em contato com os
amigos, estão fazendo uma atividade. Isso começa a virar um problema quando
passa a ser a única forma ou a forma principal escolhida para se relacionar e passar
o tempo livre. Quando os pais percebem que isso está começando a acontecer, o
adolescente está cada vez mais rígido, inflexível, é cada vez mais difícil negociar
esse horário, as primeiras bandeiras vermelhas vão aparecendo. Tem alguma coisa
estranha aí.

O prejuízo da falta de interação social fora das telas é que o repertório de
habilidades da pessoa fica muito reduzido. Porque, quando a gente está online e
principalmente jogando, tudo é justo. Por exemplo, se jogo Mário, pulo uma vez no
bicho, e ele morre, eu aprendo: quando pulo no bichinho, ele morre. O jogo é
previsível, é justo. E a vida não. Não necessariamente se você fizer tudo direitinho
na vida as coisas vão ser do jeito que você quer. A vida é mais imprevisível e exige
mais tenacidade da gente. Ela exige que a gente seja mais perseverante do que na
vida online. Ao parar de entrar em contato com o mundo “real”, a principal perda é
da capacidade de se adaptar, porque o mundo não vai se adaptar à gente. Se você
está numa sala de aula, não tem como sair dela, tem que ficar lá até o fim da aula.
Se você está frustrado, paciência!, senta ali com a sua frustração. Essa habilidade
de se frustrar, se adaptar e ser perseverante é o que é mais afetado quando se
recua para o universo virtual, onde a gente tem controle sobre quase tudo o que faz,
o que vai acontecer e até a emoção que a gente vai sentir.

5.1 FOBIA SOCIAL DESENVOLVIDA

É preciso tomar cuidado com esses termos, porque fobia é um diagnóstico
real e sério. Mas podemos colocar uma gradação dessa fobia. Realmente, boa parte



dos adolescentes está desenvolvendo uma evitação, começam a evitar esse tipo de
cenário. O que os pais podem fazer, parece óbvio, é estimular que façam
exatamente o que não querem fazer. O ideal é que o quanto antes os pais estimulem
a sair de casa. Mas mais uma vez: primeiro se aproximando do adolescente antes
de dizer o que ele tem que fazer. Primeiro você se conecta, depois você sugere que
ele faça isso ou aquilo.



6. Considerações finais

Os jogos eletrônicos, por mais que possam contribuir para o desenvolvimento

cognitivo, também podem causar graves danos à saúde, à educação e até ao convívio social

de muitos jovens que gastam tempo demais jogando.

Apesar dos jogos eletrônicos serem algo novo, já existe uma doença a

respeito do vício nesses aparelhos. “Gaming disorder” ou “transtorno em jogos

eletrônicos”, é um padrão comportamental que prejudica a capacidade de controlar a

prática nos jogos eletrônicos, podendo afetar a vida inteira de uma pessoa e que

pode arcar com esses malefícios para o resto da vida.

Como ainda é uma doença nova, existe uma grande desinformação a

respeito e é por isso que através desse trabalho, buscamos informar o leitor sobre

esta área de pesquisa.

Esperamos que novas pesquisas e abordagem sejam feitas a fim de abordar

o tema decorrido e que toda a população possa se conscientizar a respeito.
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