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“DISPÕE  SOBRE  O  USO  CONSCIENTE  DE
TELAS  DIGITAIS  NAS  INSTITUIÇÕES  DE
ENSINO  DO  ESTADO  DE  MATO  GROSSO.  ”

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

     Art. 1º As instituições de ensino no Mato Grosso, independentemente da natureza, pública ou privada,
devem observar as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), quanto à exposição de
crianças e adolescentes a telas digitais.

     Art. 2º Para efeitos desta lei, considera-se tela digital os dispositivos eletrônicos que possuem telas
digitais, tais como celulares, smartfones, tablets, relógios inteligentes, leitores de livro digitais, computadores,
notebooks, televisores e videogames.

      Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei pretende garantir que as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) -
quanto à exposição de crianças e adolescentes a telas digitais - sejam observadas pelas instituições de
ensino no Estado de Mato Grosso, sobretudo, em razão da recente Lei nº 14.533/2023, de 11 de janeiro de
2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED), estruturada a partir da articulação entre
programas, projetos e ações de diferentes entes federados, áreas e setores governamentais, a fim de
potencializar os padrões e incrementar os resultados das políticas públicas relacionadas ao acesso da
população brasileira a recursos, ferramentas e práticas digitais; restringindo, no âmbito escolar, a exposição
de crianças menores de 02 anos à telas digitais e desestimular a alta exposição para maiores de 02 anos;
além de promover a divulgação das orientações sobre o uso consciente de telas da Sociedade Brasileira de
Pediatria aos alunos, pais e educadores das instituições de ensino no estado.

O nosso cotidiano é marcado pelo uso de recursos tecnológicos que potencializam a nossa produtividade,
organização e comunicação.
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E, a transformação digital é um fator de grande importância para diversas áreas, como a profissional, pessoal
e de educação.

Portanto, a tecnologia é inserida cada vez mais cedo na vida dos seres humanos.

É comum ver crianças navegando com facilidade por plataformas de compartilhamento de vídeos ou grandes
redes de streaming. E o mais curioso: sem saber ler ou escrever.

Esses são os conhecidos “nativos digitais"; pessoas com fluência e facilidade na navegação na internet.

A chegada da Covid-19 causou diversos efeitos negativos para a saúde, economia e educação em todo o
mundo. Entre elas está o fechamento das escolas e centros de ensinos como medida para conter o avanço
do novo coronavírus no país.

Nesse momento, os alunos e professores tiveram que adotar aulas on-line, por Estudo a Distância (EAD) e
outros recursos.
Foi assim que a inclusão digital nas escolas fez aumentar a busca por ensino híbrido e sala de aula invertida.

Nesse sentido, é possível refletir sobre como a adoção de equipamentos tecnológicos pode aproximar o
aluno do aprendizado e motivar o engajamento nas aulas com a inclusão digital nas escolas, mas, é preciso
cautela para sobrepor as orientações dos estudos pela SBP.

Existem benefícios e prejuízos advindos dessas tecnologias. O desafio é saber usá-las na dose certa.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou, em abril de 2019, orientação condenando o uso de telas
por crianças de até 1 ano de idade.

Já a Sociedade Brasileira de Pediatria defende a proibição a exposição ativa e passiva às telas digitais por
menores de 2 anos.

Mas, ainda assim, existem berçários, creches e escolas em nosso estado, que expõem bebês e crianças a
telas durante as aulas, utilizando-se do discurso que são utilizados somente vídeos didáticos e
supervisionados.

A Sociedade Brasileira de Pediatria possui um manual de orientação para médicos, pais, educadores,
crianças e adolescentes. Esse documento se baseou em quase 30 pesquisas científicas nacionais e
internacionais, mapeando o perfil e os hábitos das crianças e adolescentes com acesso à internet no Brasil,
inclusive com questões sobre intolerância e discurso de ódio.

O foco é a “Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital”.

O documento é de 2016 e foi inspirado em estudos e recomendações internacionais e adaptadas à realidade
nacional.

No texto, são abordados os principais problemas ligados ao uso excessivo da tecnologia por crianças e
adolescentes.

Entre as consequências, estão o aumento da ansiedade, a dificuldade de estabelecer relações em sociedade,
o estímulo à sexualização precoce, a adesão ao cyberbullying, o comportamento violento ou agressivo, os
transtornos de sono e de alimentação, o baixo rendimento escolar, as lesões por esforço repetitivo e a
exposição precoce a drogas, entre outros.
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Todos com efeitos danosos para a saúde individual e coletiva, com graves reflexos para o ambiente familiar
e escolar.

As primeiras orientações do Manual chamam a atenção para o tempo de uso da tecnologia digital, também
denominado tempo de tela.

Neste contexto, a Sociedade Brasileira de Pediatria pede que esse período seja limitado e proporcional às
idades e às etapas do desenvolvimento cerebral-mental-cognitivo-psicossocial das crianças e adolescentes.

Além disso, baseada nos estudos científicos que comprovam que a tecnologia influência nos
comportamentos através do mundo digital, pela adoção de hábitos, e  muitos deles inadequados desde os
primeiros anos da infância, os pediatras enfatizam a importância de se abolir a exposição passiva às telas
digitais, para crianças com menos de dois anos; e para as crianças entre dois e cinco anos, também, devem
ter o tempo de exposição limitado em no máximo uma hora por dia; e, por fim, até os seis anos de idade, a
orientação é para que as crianças sejam protegidas da violência virtual, uma vez que não conseguem
separar a fantasia da realidade.

Os pediatras incentivam, também, os pais e cuidadores a monitorar os sites, programas, aplicativos e vídeos
que crianças e adolescentes acessam, visitam ou trocam por mensagens, sobretudo nas redes sociais; além
de recomendar o diálogo sobre valores familiares e regras de proteção social para o uso saudável, crítico e
construtivo das tecnologias, enfatizando a relevância ética de não postar qualquer mensagem de desrespeito,
discriminação, intolerância ou ódio.

Assim, a escola tem um papel importante, pois além de evitar a exposição de crianças e adolescentes a telas
digitais dentro da escola, pode, também, orientar os pais a agirem diante de cenários de risco.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis, para o possível aperfeiçoamento
e aprovação da presente matéria, uma vez que a prevenção dos riscos à saúde de crianças e adolescentes
"on-line" é um assunto atual e global.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Março de 2023

 

Juca do Guaraná
Deputado Estadual
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