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As Dependências Sem Substância são, hoje em dia, um tema muito

atual e que precisa de ser discutido pela sociedade.

A pandemia veio intensificar a necessidade do uso dos ecrãs e,

com isso, potenciar futuras dependências.

O Projeto "Abispa-te", ao longo do seu percurso, tem vindo a

trabalhar este tema com vista a alertar as crianças, adolescentes e

jovens para o uso abusivo, principalmente, dos telemóveis, dos

videojogos e das redes sociais. Sempre com a mensagem de que o

problema não está no uso, mas sim no abuso e na dificuldade que

existe em perceber quando é que estamos perante uma

dependência sem substância.

O “Abispa-te” tem desenvolvido uma intervenção preventiva, face

ao pós-pandemia, com o objetivo de reforçar nas crianças,

adolescentes e jovens estilos de vida saudáveis, incentivando-os a

ocuparem os seus tempos livres com atividades potenciadoras de

um desenvolvimento pessoal, intelectual e físico positivo.

Acreditamos que é com este tipo de intervenção que conseguimos

sensibilizar o nosso público-alvo para a importância do uso não

abusivo das tecnologias, para a prossecução normal das suas

vidas.



"Vivemos numa sociedade ciberizada. Cada vez mais usamos a tecnologia para tudo. Para trabalhar, para
lazer, para gerir a nossa saúde, para fazer compras, entre outras coisas. Gostamos do lado prático, útil,
rápido da tecnologia. A tecnologia dá-nos a sensação de fazermos mais coisas e de estarmos mais próximos.
A diferença de gerações ainda é visível nesta dedicação, ou até mesmo, vénia à tecnologia. Os mais novos
são aqueles que dominam melhor a tecnologia e, por isso, apresentam níveis superiores de literacia digital.
Os mais velhos (pais e avós) ficam encantados de ver os mais novos curvados perante a “rainha” tecnologia.
Nos seus pensamentos pairam frases secretas como estas: “já não pode viver sem o computador”; “o tablet é
tão bom, aprende tanta coisa”; “só assim, com a tecnologia, fica entretido, ainda bem”; “ao menos está no
quarto sossegado, não anda com as más companhias… está a jogar online”; “o computador é muito bom,
estuda mais… vai ter melhores notas”. E muitas mais frases se poderiam transcrever para dizer que somos
NÓS quem damos a tecnologia às crianças e aos jovens.
Sim, somos NÓS. 
A reflexão não deve partir da decisão de dar ou não presentes quadrados e retangulares tecnológicos às
crianças e aos jovens nas épocas festivas. A reflexão deve partir do que lhes dizemos ao dar esses presentes
tecnológicos. A negociação de regras e limites para o uso da tecnologia é uma estratégia essencial para que
crianças e jovens se possam desenvolver saudavelmente.
A Organização Mundial de Saúde é muito clara quando diz num dos seus relatórios: até aos 2 anos zero
tempo de ecrãs; até aos 5 anos uma hora de ecrãs por dia; e até aos 10 anos mais de 3 horas por dia de
ecrãs é considerado um uso abusivo.
Não se trata só de negociar o tempo de ecrã para todos (adultos, crianças e jovens) de acordo com as
características individuais de cada um, o contexto académico e familiar, trata-se também de estar atento, ou
seja, de supervisionar os conteúdos visualizados.
Quem dá a tecnologia também tem a responsabilidade de acompanhar o seu uso. É mais fácil quando já
existiram conversas prévias, quando há um acordo claro e objetivo quanto ao uso da tecnologia, e quando
se sabe quais as consequências.
É preocupante uma criança e/ou um jovem que deixa de lado os seus interesses, que desinveste da
socialização face a face, que se desinteressa da escola, e até do seu autocuidado (ex. banho, alimentação,
sono) e que tem como único foco de atenção o mundo online. Está a fazer um uso abusivo da tecnologia. 
Não é a tecnologia que nos faz mal. A forma como usamos a tecnologia é que pode ter impacto na nossa
saúde física e psicológica. Em alguns estudos com jovens portugueses já se percebeu que há uma
percentagem de 15% a 20% que apresenta critérios de dependência online. Esses, sim, precisam de ajuda
especializada!
Estamos sempre a tempo de começar uma conversa em família sobre a gestão saudável da tecnologia. A
mesma conversa também pode acontecer na escola.
Em tempos de pandemia, tão exigentes do ponto de vista do distanciamento social, torna-se imperativo
promover o equilíbrio entre o mundo online e offline. Se já descobrimos todos os prazeres do mundo online
(ex. redes sociais, jogo online) tem também de haver lugar para continuar a desfrutar do mundo offline,
através da socialização, da atividade física e da cultura, cumprindo com as medidas de saúde publica. 
Cada vez mais a comunidade, no geral, tem a dupla responsabilidade de integrar e supervisionar o uso da
tecnologia na vida das crianças e jovens."
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ABISPA-TE,
A EVOLUÇÃO DO TELEMÓVEL

Foi em 1973 que o telemóvel chegou às prateleiras do
Japão, depois da marca ter aproveitado para aumentar a
capacidade do equipamento e construir torres de
transmissão necessárias para o serviço de telemóvel.
O equipamento media 33 cm de comprimento, 12 cm de
largura e outros 7 cm de espessura. O peso rondava os
2,5Kg e, para aqueles que acham que os smartphones
aguentam pouco tempo ligados, a bateria durava menos de
10 horas em standby. O tempo máximo das chamadas que
o utilizador podia realizar era de 1 hora. O preço era de 21
mil euros, na época.

A 3 de Dezembro de 1992 Neil Papworth enviou uma SMS a
Richard Jarvir, executivo da Vodafone britânica. Contudo não foi
uma mensagem normal, entre dois telemóveis, mas sim entre
um computador e um telemóvel que dizia simplesmente "Merry
Christmas".

O primeiro jogo que foi pré-instalado num telemóvel
foi o da Serpente (Snake), selecionado em modelos
da Nokia em 1997. Foi um jogo que, desde logo,
começou a causar dependência em muitos
utilizadores.

Nesta timeline verificámos que o
tamanho do ecrã foi ganhando cada
vez mais importância, com o objetivo
de os utilizadores poderem usufruir
dos jogos, redes sociais e app's, com
maior qualidade, potenciando a
dependência destes dispositivos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Serpente_(jogo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nokia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1997
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