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1. RESUMO 

Esta pesquisa investiga a interação de crianças entre cinco e dez anos com 

computadores e internet, tanto como fonte de aprendizado escolar, quanto socialização 

e diversão. Para isso, foi feito um levantamento do assunto nas bases de dados da 

Biblioteca Virtual da Saúde e estão sendo feitas entrevistas semi-dirigidas com os pais 

de algumas crianças da cidade de São Paulo. 
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2. INTRODUÇÃO 

Com relação ao desenvolvimento infantil, é sabido da importância do brincar e, 

atualmente, do uso da internet para o desenvolvimento biopsicossocial das crianças; 

Porém, surgem dúvidas acerca de como essa interação beneficia e/ou prejudica esse 

desenvolvimento. A maioria dos estudos encontrados tratam do tema a partir da 

compreensão pedagógica. Nossa questão q/aqui é abordar o tema em uma perspectiva 

psicológica, ainda pouco desenvolvida no Brasil. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é fazer um reconhecimento de características de crianças que 

começam a vida inseridos na realidade virtual, a partir da compreensão de seu 

desenvolvimento biopsicossocial. 

 

4. METODOLOGIA 

Para realizar tal estudo, como fundamentação teórica, foi feita uma revisão bibliográfica 

sobre o tema nos bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde, do ano de 2000 a 

2013.  

Serão realizadas entrevistas semi-dirigidas com os pais de quinze crianças da faixa 

etária que será estudada, residentes nas zonas leste e oeste da cidade de São Paulo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Como benefício da utilização de microcomputadores e internet, segundo MORAGA 

(2005), pode-se destacar que “a computação em geral e a Internet em particular, 

oferece às crianças diversão, informação, interação, educação complementar e serve 

como um espaço de comunicação”.  



Há, também, autores que explicam que a internet não altera a rotina do mundo real, 

como ALMEIDA (2011). 

Depois de estudar o tema, ficam algumas perguntas sobre o campo psicológico que 

iremos tratar nessa pesquisa.  

A primeira é o que os pais pensam sobre o suo da internet por seus filhos. A segunda é 

se há, também, algum benefício para os pais ao viabilizarem que seus filhos usem 

internet. A terceira, se há diferenças e como se dão entre famílias que controlam o uso 

da internet e as que não controlam e considerando as diferentes idades das crianças. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados ainda não podem ser apresentados, pois nesse momento está sendo 

feita a análise dos dados coletados. Sendo o período previsto para a conclusão da 

pesquisa dia 30 de outubro de 2013. 
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