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Faça a leitura do texto abaixo: 
 

BENEFÍCIOS DOS JOGOS ELETRÔNICOS 
 

Atualmente, os jogos eletrônicos estão presentes na sociedade em 
diferentes contextos e, em cada um deles, é possível observar benefícios. 

Crianças, adolescentes, adultos e idosos podem usufruir dos jogos 
eletrônicos para diferentes fins. Porém, a forma mais utilizada é como atividade 
de entretenimento, ou seja, de lazer. 

Além dos jogos eletrônicos convencionais, em que geralmente praticamos 
sentados, existem hoje em dia os jogos eletrônicos ativos. Diversos estudos 
apontam que a prática regular destes, podem trazer benefícios para a saúde de 
pessoas de todas as idades, como o combate ao sedentarismo. O jogo ainda 
pode melhorar a memória, o equilíbrio dos jogadores, desenvolver habilidades e 
estimular um aprendizado prazeroso e divertido.  
 

MALEFICÍOS DOS JOGOS ELETRÔNICOS 

Estudos apontam que os jogos eletrônicos convencionais têm contribuído 
para o crescimento do número de casos de obesidade infantil em diversas partes 
do mundo, pois estima-se que eles passaram a ser um dos principais meios de 
lazer das crianças, as quais podem permanecer por horas e horas jogando 
sentadas. 
 Em 2018, na China, um jovem teve que ser internado após passar 20 
horas seguidas jogando, sem se levantar da cadeira. E, acredite, mesmo 
passando mal, ele se recusava a parar.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já classifica o vício em jogos 
eletrônicos como distúrbio mental. Os praticantes passam tanto tempo 
interagindo no ambiente virtual que acabam deixando de lado as outras 
possibilidades de interação no ambiente real. Essas pessoas passam a ter 
problemas nos seus relacionamentos familiares e interpessoais, além de um 
estilo de vida sedentário que, por sua vez, traz riscos para a saúde. Já existem 
até instituições médicas destinadas ao tratamento desse transtorno.  

É fato que a prática exagerada de qualquer atividade humana pode trazer 
riscos para a saúde — e com a dos jogos eletrônicos não é diferente. O seu uso 
excessivo pode causar uma série de consequências para os seus praticantes. É 
preciso dosar o tempo nos jogos eletrônicos. A recomendação, para evitar que 
vire um vício, é jogar duas horas por dia. É preciso ainda tomar alguns cuidados 
na hora de jogar, como por exemplo, deixar a tela da televisão um pouco 
afastada para não afetar os olhos. Portanto, é necessário fazer o uso consciente 
e moderado desses produtos, inclusive quando o assunto são os jogos 
eletrônicos ativos, pois as atividades de interação virtual, mesmo que 
apresentem um gasto energético significativo, não devem substituir as diferentes 
possibilidades de práticas corporais no ambiente real, como lutas, danças, 
ginásticas, jogos populares e esportes. 


