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O artigo tem por resultado apresentar as
facetas do personagem Aslam de “As Crônicas de
Nárnia” de forma clara e objetiva, visto que, em
cada crônica, novos aspectos são inseridos à sua
personalidade, sem entrar em contradição,
expandindo assim quem ele é e o que ele
representa aos que estão a sua volta. A linha de
pesquisa para o artigo é principalmente
bibliográfica, utilizando como pressupostos teóricos
obras que estudam os sete livros escritos por C. S.
Lewis, particularmente o objeto de pesquisa
(Aslam), para compor uma gama de dados
capazes de analisar e constituir o corpus. Então, a
base para o presente trabalho, além de fazer uso
de interpretação textual e do discurso do autor na
leitura integral da obra, tem por finalidade
aprofundar o conhecimento acerca do objeto do
estudo, Aslam. Este é complexo e cheio de
surpresas, portanto, como resultado, é possível
perceber, através deste artigo, sua contribuição
para a sociedade não só fictícia, mas também para
o leitor.

Sabe-se que muitas crianças não possuem nenhum tipo
de restrição para o uso de smartphones, tablet´s e outros
dispositivos utilizados como brinquedos, com o
consentimento de pais e familiares, que preferem isso ao risco
oferecido em brincadeiras pelas ruas. Muitos estudos tratam
sobre essa temática, alguns apresentam resultados positivos
e outros negativos, pois crianças de diferentes idades e
classes sociais possuem seus próprios dispositivos
eletrônicos e podem ter um acesso facilitado ao “ciberespaço”
em qualquer lugar, a qualquer hora, expostas a qualquer tipo
de conteúdo online, o que pode gerar grandes preocupações,
devido às más intenções humanas, uso demasiado ou
inadequado dos dispositivos. Dessa maneira, o presente
trabalho tem como objetivo principal compreender as causas
e problemas do uso excessivo da tecnologia na vida da
criança, no cenário tecnológico contemporâneo. Os objetivos
específicos consistem em analisar a influência da tecnologia
para a aprendizagem infantil; estudar a relação entre a saúde
e a tecnologia; identificar a influência da tecnologia no
desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança. Entende-se
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que o desenvolvimento corporal e cognitivo e a interação com
outras pessoas podem ser comprometidas pelo excesso do
uso tecnológico. Dessa maneira, essa pesquisa bibliográfica
pretende mostrar que crianças e adolescentes podem ser
beneficiados, mas também prejudicados pela tecnologia. A
relevância desse estudo consiste em contribuir com a
compreensão sobre os impactos deliberados pela tecnologia
para a infância, que podem deixar marcas para toda a vida,
a partir das experiências que propiciam.
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