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RESUMO 

O presente estudo apoia a premissa de que a sociedade é marcada por mudanças 

constantes e a família do novo milênio  é alvo destas modificações. Porém, são os  

adolescentes os protagonistas do universo digital e aproveitam de maneira intensa 

os benefícios que a tecnologia oferece, mas por estarem em fase especial  de 

desenvolvimento biopsicossocial, encontram-se vulneráveis a possibilidades de 

riscos, exigindo da família prioridade absoluta de ações protetivas. Desta maneira, a 

pesquisa objetiva analisar a percepção da família em relação ao uso da tecnologia 

digital no cotidiano dos adolescentes. Pesquisa qualitativa, participaram deste 

estudo pais de adolescentes de 15 a 17 anos que fazem uso da tecnologia digital de 

uma escola particular do sul de Minas Gerais. O instrumento utilizado foi um 

questionário aberto elaborado pela autora. Foi respeitado os aspectos éticos da 

resolução 466/12. O projeto recebeu parecer 2.596.226 favorável para a pesquisa.  

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu por meio de uma abordagem da do Design 

Thinking, que proporcionou uma inovação na forma de pensar. A Análise de Dados 

foi interpretada pela Descrição do Sujeito Coletivo (DSC), que permite que se 

conheçam os pensamentos, crenças e valores de uma coletividade sobre um 

determinado tema. Os resultados obtidos considerou que os pais reconhecem o uso 

excessivo da tecnologia digital no cotidiano dos adolescentes, têm legítimas 

preocupações, mas assumem não possuir conhecimentos suficientes sobre os 

possíveis riscos e prejuízos na vida de seus filhos. O trabalho resultou em 

contribuições relevantes  em relação às crenças e valores familiares, e ao contexto 

atual vivenciado na sociedade e concluiu-se que os pais receiam os riscos das 

incursões digitais dos filhos, e que o assunto precisa ser  discutido e propagado, o 

que justifica a proposta interventiva de divulgação do tema através de palestras em 

escolas e comunidades. 

 
Palavras-chave:  Internet, Adolescência,  Área de Dependência-Independência, 

Relações Familiares, Mídias sociais. 
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ABSTRACT 
 

The present study supports the premise that society is marked by constant changes 

and the family of the new millennium is the subject of these changes. However, 

adolescents are the protagonists of the digital universe and take full advantage of the 

benefits that technology offers, but because they are in a special phase of 

biopsychosocial development, they are vulnerable to risk possibilities, demanding 

from the family absolute priority of protective actions. In this way, the research aims 

to analyze the perception of the family in relation to the use of digital technology in 

adolescents' daily life. Qualitative research, parents of 15 to 17 year olds who use 

digital technology from a private school in the south of Minas Gerais participated in 

this study. The instrument used was an open questionnaire prepared by the author. 

The ethical aspects of resolution 466/12 were respected. The project received 

favorable opinion 2,596,226 for the research. The development of the research took 

place through an approach of Design Thinking, which provided an innovation in the 

way of thinking. Data Analysis was interpreted by the Description of the Collective 

Subject (DSC), which allows one to know the thoughts, beliefs and values of a 

collectivity on a given theme. The results obtained considered that parents recognize 

the excessive use of digital technology in the daily life of adolescents, have legitimate 

concerns, but assume that they do not have enough knowledge about the possible 

risks and losses in the life of their children. The work resulted in relevant 

contributions to family beliefs and values, and to the current context in society, and it 

was concluded that parents fear the risks of their children's digital incursions, and 

that the subject needs to be discussed and propagated, which justifies the 

intervention proposal to spread the theme through lectures in schools and 

communities. 

 

Keywords: Internet, Adolescence, Dependency-Independence Area, Family 

Relations, Social Media. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
 
 A sociedade vem em uma crescente evolução e é reconhecida também pelos 

instrumentos que utiliza para se desenvolver. Vivemos em uma época marcada por 

diversas formas de comunicação e acesso a vasta gama de informações que 

transforma a relação do homem com o tempo e espaço. 

          A comunicação é uma poderosa ferramenta de informação, de conexão social, 

autoeducação, melhora econômica e muitas vezes apresentada como responsável 

pelo bem estar e qualidade de vida das pessoas, ela atravessa fronteiras, desfaz 

barreiras culturais, promove conhecimentos e informações em segundos.  

 A tecnologia da informação e a comunicação alteram o modo de vida das 

pessoas em todo o mundo e todos tiveram em comum a necessidade de mudança e 

adaptação, incorporando a linguagem da tecnologia no dia a dia, adquirindo 

conhecimentos e informações disponíveis em redes.   

  A globalização está na moda e se torna um lema, uma senha que abre portas 

para o mistério, um processo irresistível e irreversível, onde todo ser humano está 

inserido e sendo afetado (BAUMAN, 1999). 

Segundo Beck (2015) vivemos em uma sociedade de riscos, com promessas 

de situações e desenvolvimentos futuros, e estes riscos segundo o autor, podem ser 

calculáveis e previsíveis. Aposta na premissa de que os riscos em relação à 

tecnologia são provenientes de decisões conscientes, pois buscam as oportunidades 

e vantagens que daí advém, mas mesmo assim, podem causar comportamentos 

indesejáveis e comprometedores. 

           Para Castells (2003) a habilidade de uma sociedade dominar a tecnologia, 

fazer uso e decidir seu potencial tecnológico, remodela a sociedade em ritmo 

acelerado. A tecnologia traça a história e o destino social dessas sociedades. 

           É fato que a tecnologia constitui uma tendência inevitável da evolução da 

ciência e os adolescentes se apropriam desta ferramenta como parte vital em seu 

cotidiano, pois fazem parte dos pertences da rotina de todos. Mesmo as pessoas 

mais avessas às tecnologias, têm sinais da presença dela diariamente, tais como: 
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email, mensagens instantâneas, navegadores da internet, blogs, bate papo virtual, 

sites de relacionamentos, telefones celulares com mensagens de texto laptop, ipod, 

ciberespaços, dentre outros.  

Porém não se trata de utilizar a tecnologia a qualquer custo, é necessário 

saber o que usar, como usar, e para que usar a mídia digital. 

           Lévy (1999) destaca o conceito de ciberespaço como novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores e pontua que 

cada pessoa com acesso a internet faz parte deste ciberespaço, pois troca e publica 

informações e compartilham dados.  

            A cibercultura enfatizada por Levy (1999) é especificado como conjunto de 

técnicas, práticas, modo de pensar, que crescem no ciberespaço. 

 Levy (1999) defende que está surgindo um novo espaço sociológico onde 

possa realizar uma nova cultura e os sujeitos deste ciberespaço formam o que é por 

ele designado, a inteligência coletiva ou cibecultura.  

Trata-se da nova face da sociedade, na qual os meios de comunicação 

tradicionais vêm perdendo espaço para os dispositivos digitais.  Através da rede de 

comunicação as pessoas fazem compras, trabalham, estudam, divertem-se, 

relacionam-se, ganham tempo, aproximam-se de pessoas geograficamente 

distantes, adquirem informações rápidas. Vive uma realidade paralela, pensam que 

tudo funciona segundo seus desejos, que são capazes até mesmo de controlar 

frustrações (BECK, 2015). 

Porém, crescem as indagações acerca do papel que as novas tecnologias 

passam a ter na vida e no comportamento dos indivíduos, e as medidas possíveis 

para minimizar riscos e realizar ações protetivas. 

            Diante deste cenário, os jovens estão inclusos na parcela que mais utiliza a 

internet. Pesquisas realizadas no Brasil pelo Comitê Gestor da Internet (2016) com 

2.261 jovens aponta que 79% das crianças e adolescentes encontram-se inseridos 

na vida digital e entre os adolescentes, 64% acessam a internet diariamente. Os 

jovens começam a ficar hiper conectados precocemente, em torno de 9 a 10 anos 

de idade, um dado bastante preocupante (KURBALIJA, 2016).  
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             A inserção acelerada e o grau de envolvimento dos jovens promovem tanto 

benefícios como preocupações em seus comportamentos, hábitos e atitudes no 

contexto educacional. O que não podemos é deixar de salientar os muitos benefícios 

da tecnologia, tais como: oportunidade de viabilizar acessos às pesquisas, aquisição 

de conhecimento, desenvolvimento de raciocínio rápido, intercâmbio cultural e 

geográfica, criatividade, expressão e entretenimento. Em contrapartida, nos 

deparamos também com problemas que merecem atenção, como vícios de 

linguagem que muitas vezes perde-se a identidade singular das palavras, baixo 

rendimento escolar devido ao dispositivo digital ser destinado a outros fins  

exposição a alguns riscos, como as imagens explícitas, o abuso de utilização de 

dados pessoais ou controle da geo-localização (KURBALIJA, 2016). 

Os resultados desse processo são evidentes, os riscos nascem de forma 

pacífica, com respaldo do bem estar, e da ciência, e sem perceber, suscitam 

consequências indesejáveis (BECK, 2015). 

           A identificação de fatores de risco que acentuam ou inibem distúrbios, 

transtornos e respostas desadaptadas, deve ser realizada em consonância com 

fatores de proteção, que podem desencadear processos de resiliência (RUTTER, 

1985). 

        Segundo Rutter (1985), os fatores de riscos relacionam-se com experiências 

negativas e estressoras, que aumentar a probabilidade da pessoa em apresentar 

problemas físicos, emocionais e sociais. 

Yunes (2004) aponta que fatores de proteção referem-se a influências que 

modificam e beneficiam as respostas diante dos riscos, produzindo experiência de 

cuidado e reforça que a resiliência sugere a capacidade de enfrentamento e 

superação diante de crises e adversidades. 

A comunidade científica empreende esforços para analisar os possíveis 

riscos provenientes da penetração da tecnologia digital no dia a dia das pessoas e 

os impactos sobre a saúde física e psicológica, quando envolve o uso excessivo 

dos equipamentos móveis e internet (ABREU, 2016). 

A American Psychiatric Association (APA, 2000), reconhece o crescente 

problema com riscos físicos e mentais, mas muitas perguntas ainda precisam ser 
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respondidas antes de definir a terminologia. Países como Estados Unidos, China, 

Coreia do Sul e Taiwan, apontam o problema como preocupação de saúde pública 

e o denominam como vicio comportamental ou dependência tecnológica. O que 

parece ser um dado mais refinado é o impacto do uso da Internet sobre a vida do 

indivíduo, isto é, o quanto de prejuízo social, financeiro, afetivo e profissional é 

desencadeado pelo uso intenso da Internet. O diagnóstico em relação ao que pode 

ser considerado vício ou dependência é difícil de ser detectado, devido ao uso 

legitimo pessoal ou de trabalho e com isso ocultar o comportamento dependente. 

Desta forma, a maneira encontrada para diagnosticar o problema, é compará-lo 

com critérios com base em outras dependências, tais como Transtorno do Controle 

do impulso do Eixo I do DSM-IV (YOUNG e ABREU, 2011). 

A APA (2000) cogita a inclusão da dependência de internet no apêndice do 

DSM-V, que ainda está como questões para outros estudos, como transtorno do 

espectro impulsivo-compulsivo, tal como o jogo de azar e dependência química, 

(YOUNG e ABREU, 2011). 

Segundo Stahl (2016) do ponto de vista comportamental, a dependência 

pode ser definida como prejuízo na capacidade do indivíduo em controlar a 

necessidade de procurar determinada droga em resposta a informações 

ambientais que deveriam suprir o comportamento. 

Stahl (2016) afirma que os critérios propostos para uso por substancias são 

os mesmos, independentemente da substancia em uso, que são: uso recorrente 

resultando no fracasso em desempenhar papéis importantes; uso intenso apesar 

de comprometimentos sociais e familiares, tolerância; abstinência, quantidades e 

períodos de consumo, utilização em períodos maiores do que se pretendia; 

insucesso na tentativa de controle; atividades abandonadas; uso mantido mesmo 

com consciência do prejuízo; fissura. 

O risco de dependência está relacionado a diversos fatores, incluindo 

ambiente e fatores psicossociais. O adolescente é alvo direto destes prejuízos, 

pois o cérebro não está amadurecido funcionalmente, o que é explicável em 

termos neurológicos, psicológicos e fisiológicos. Desta forma, os indicadores de 
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riscos podem tornar os adolescentes vulneráveis, isto é, suscetível ao desiquilíbrio 

e comportamentos inadequados (ABREU, 2016). 

Segundo Jensen (2016) o cérebro humano pode ser visto como um quebra-

cabeça e o cérebro de um adolescente é um quebra-cabeça ainda a ser concluído.  

O córtex frontal é ainda subdesenvolvido, em fase de construção, o que dificulta aos 

jovens a enxergar mais à frente ou compreender as consequências de seus atos 

independentes. Por isso, encontram-se mal preparados para avaliar os danos 

relativos as condutas de riscos. O vício pelos dispositivos digitais envolve o mesmo 

centro de recompensas implicado na dependência das drogas. Como o cérebro 

adolescente é fácil de estimular, qualquer novidade da tecnologia digital faz disparar 

o circuito cerebral de recompensas e de descarga de dopamina do prazer. Isso gera 

uma necessidade compulsiva de estar em conexão digital, a qual ocorre em dois 

níveis: o comportamental e o bioquímico. Ainda que os adolescentes de hoje sejam 

as maiores autoridades mundiais em tecnologia, são também os usuários mais 

vulneráveis.  

            Com esta atual configuração denominada Era Digital, surge um novo 

modelo de família oriunda do desenvolvimento da ciência, de valores e costumes. 

Famílias que do ponto de vista histórico, não possuem experiências comparativas 

com a maneira que os filhos vivem hoje, o que deixa as famílias sem parâmetros de 

base com gerações anteriores.. Os adolescentes nascidos na década de 90, são 

considerados os primeiros nativos digitais, isto é, são totalmente influenciados pela 

mídia digital (KILBEY, 2018). 

            Preto (2001) confirma a importância dessa etapa do ciclo da vida do 

adolescente e enfatiza que em alguns casos as famílias necessitam de auxílio, 

especialmente ao afirmar que a mesma passa por uma grande mudança ao tentar 

dominar as tarefas de acompanha  a  adolescência.  
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1.1  JUSTIFICATIVAS 

 

Mesmo diante de um cenário de divergências e convergências sobre 

possíveis riscos que a tecnologia pode causar no adolescente, esta pesquisa 

justifica-se pela importância em investigar e entender a forma atual em que as 

famílias estão mediando e protegendo os filhos, nesta era digital. 

         Cabe aos adultos que como parte integrante do crescimento e 

desenvolvimento das crianças, estarem atentos a vulnerabilidade dos adolescentes, 

procurando conscientiza-los  em relação a utilização de internet com segurança. 

A tecnologia digital modifica o cenário social e torna-se necessária nos dias 

atuais. Ela veio para surpreender, atrair, facilitar, promover ligações sociais, e 

experiências irresistíveis, mas profissionais da área de saúde não podem se furtar 

de refletir sobre os reflexos claros de riscos psíquicos, físicos, sociais e econômicos 

na vida dos indivíduos e oferecer melhores caminhos para integrar a tecnologia na 

vida das pessoas de forma saudável. 

 
 

1.2  OBJETIVOS  
 

  O objetivo é identificar como as famílias percebem e administram o uso da 

internet pelos seus filhos nos dias atuais.  

 

        Os objetivos específicos são: 

 Identificar comportamentos inadequados dos adolescentes ao usar a internet; 

 Avaliar vigilância e monitoramento no uso da tecnologia digital dos filhos; 

 Verificar como as famílias tratam os assuntos relacionados à tecnologia 

Digital; 

 Levantar as informações que os pais possuem sobre os riscos da Internet e 

se possuem conhecimento sobre os sites acessados pelos filhos; 

 Identificar padrões de uso da internet na família. 
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1.3  CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO  

 
 
A contribuição que esta pesquisa propõe é compreender a repercussão da 

tecnologia digital na sociedade e o impacto no núcleo familiar além de avaliar a 

percepção da família diante deste assunto, e a maneira como são abordados esta 

questão constante na vida dos adolescentes. 

Desde que o espaço virtual passou a fazer parte da vida das pessoas, a 

sociedade mudou e as famílias são convidadas a repensar comportamentos, ações, 

valores diante deste novo cenário. Há famílias que conseguem estreitar os 

relacionamentos com o uso destas ferramentas, mas outras estão com dificuldades 

de proteger os filhos diante da vulnerabilidade e riscos em que os filhos estão 

expostos. 

Sob esta perspectiva, o presente trabalho tem a responsabilidade de atentar 

para a necessidade da família em rever os próprios comportamentos frente ao 

espaço digital, levando em conta, que pais e responsáveis determinam o 

desenvolvimento do indivíduo e exerce sobre ele uma forte influência, desde a 

infância até a vida adulta. 

Entretanto, cabe a crítica reflexão sobre várias questões em relação ao uso 

indiscriminado e prolongado da tecnologia, da navegação na internet e das redes 

sociais, como precaução e prevenção de hábitos inadequados que possam causar  

prejuízos para a saúde física e emocional em todas as fases de desenvolvimento.  

A sociedade e as instituições têm a responsabilidade de investir em 

programas de orientação para pais/responsáveis com a finalidade de auxiliá-los a 

lidar de forma mais adequada com seus filhos, fornecendo orientações de reflexões 

em relação ao uso abusivo da internet. 

Levando em conta fatores tais como vulnerabilidade, fatores de riscos, 

medidas de proteção, efeitos colaterais em relação a utilização dos dispositivos 

digitais, a escolha dos participantes da pesquisa, foram pais de adolescentes de 15 

a 17 anos, que cursam o ensino médio, com  propósito em adquirir informação de 

como as famílias percebem o uso de dispositivo digitais em seus lares. Através da  
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metodologia Design Thinking, foi  possível explorar de forma ampla o contexto a ser 

investigado, identificando os aspectos do problema e suas possibilidades de  

solução. Contou-se também com a metodologia da Descrição do Sujeito Coletivo na 

análise qualitativa dos dados. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Percorrer a história é perceber que a tecnologia não é assunto novo e 

entender a importância da evolução tecnológica sobre a formação da sociedade, faz 

compreender os reflexos nas famílias nos dias atuais. 

O contexto teórico investigado está organizado para melhor compreensão dos  

seguintes  tópicos, apresentados na figura 1: 

 

Figura 1. 

 

 

                                            Fonte: elaborado pela autora 

 

2.1  SOCIEDADE TECNOLÓGICA 

É fundamental percorrer a história para perceber que a tecnologia não é 

assunto novo e entender qual o grau de importância que a evolução tecnológica 

exerceu sobre a formação e evolução da sociedade. Assim, pode-se compreender 

também como a tecnologia digital impacta o ambiente familiar nos dias atuais. 

Sociedade 
tecnológica 

Tecnologias  

Adolescência Familia 

Possiveis 

Consequencias  
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Para entender essa dualidade é importante reconhecer na Suméria, que se 

desenvolveu na Mesopotâmia (região do Oriente Médio que se situa entre os rios 

Tigre e Eufrates) por volta de 4.000 A.C., o ponto importante de partida da relação 

intrínseca entre sociedade e tecnologia, uma vez que a criação e aprimoramento de 

técnicas agrícolas, escritas e comerciais permitiram o estabelecimento de uma 

evolução social graças à criação e desenvolvimento dessas (STANDAGE, 2010).  

Standage (2010) menciona como a alimentação nos primórdios da sociedade 

pode ser visto como tecnologia e compara que  um campo cultivado de milho, ou de 

qualquer outro produto agrícola é fabricado pelo homem tanto  quanto um microchip, 

uma revista ou um míssil. 

Sendo assim, sociedade e tecnologia andam de mãos dadas durante o 

processo histórico que nos trouxe até o presente momento. Temos, portanto, de 

levar em consideração tanto a evolução social como evolução tecnológica, sendo 

esta a primeira, no campo da agricultura.  

A Primeira Revolução Industrial, que ocorreu entre os séculos XVIII e XIX, 

abriu caminhos para novas mudanças na constituição familiar e nos costumes da 

sociedade vigente. Isso porque até então boa parte da produção industrial foi 

impactada pela substituição dos trabalhos manuais e artesanais pelo mecanismo da 

inserção das máquinas nos ambientes produtivos (HOBSBAWM, 1995). 

Esse período foi marcado essencialmente por duas grandes revoluções,  

época que o autor denomina de Era das Revoluções e que envolve o período de 

1789 até 1848. Tais revoluções são as que iriam impactar tanto o campo econômico 

como o campo social: A Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Inglesa de 

1848.  Enquanto que a Primeira Revolução Industrial veio parar modificar os meios 

de produção e a Revolução Francesa para alterar o ambiente social tanto entre 

como intra Estados nacionais, podemos entender que a Segunda Revolução 

Industrial veio não como ruptura, mas sim como continuidade ao processo que já 

tinha sido iniciado no ciclo passado (HOBSBAWM, 2015). 

Se a Primeira Revolução se pautou na inserção das máquinas no ambiente 

econômico e social, ou seja, nas manufaturas, fazendo com que boa parte da 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

21 
 

sociedade abandonasse o artesanato para se submeter ao trabalho assalariado, 

principalmente na indústria têxtil, a Segunda Revolução Industrial aprimorou os 

processos produtivos e inseriu novas áreas devido ao desenvolvimento da 

tecnologia, principalmente nas indústrias químicas, elétricas, petrolíferas e produção  

siderúrgica, além, claro, das invenções que ajudaram a dar o formato desse novo 

tipo de organização econômica e consequentemente social, dentre os quais o 

aperfeiçoamento dos meios de transporte tais como navios, carros e aviões, 

produção de bens de consumo em massa, meio de preservação de alimentos, como 

o enlatamento e a refrigeração por meio de geladeiras, além claro, do telégrafo e do 

telefone (WALLERSTEIN, 2004).  

          Apesar do aparente bom começo do século XX, as crescentes tensões entre 

as potências europeias, culminaram em dois conflitos de grandes proporções, a 

Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 

1939 até 1945. 

 Esse período que vai até a metade do século XX, principalmente e justamente 

por conta das guerras, é uma época de acelerado impulso tecnológico, em sua 

grande maioria voltada para o aparato bélico, mas que acabados os conflitos 

passou-se a fazer uso deles por parte da sociedade e aos poucos foi se tornando 

cada vez mais comum, com grande destaque para os transportes e os meios de 

comunicação (WATSON, 2004). O período entre as grandes guerras marcaram em 

muito a maneira como a sociedade existe hoje. 

O pós-guerra, período também conhecido como Guerra Fria, a globalização 

entra em cena e ganha notoriedade. Ela teve seu início com as Grandes 

Navegações, seja com Vasco da Gama navegando o continente africano em busca 

das Índias ou com Colombo se lançando aos mares também rumo à Ásia, 

encontrando assim às Américas, o processo globalizado data desse período 

(COSTA, 2004). 

 A revolução causada pela introdução da imprensa, no século XV; a 

disseminação de conhecimento numa velocidade até então desconhecida e que deu 

novo dinamismo à cultura e à ciência; os copistas que reproduziam os livros letra por 

letra e que num instante perderam sua importância; uma nova máquina substituindo 
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vários indivíduos; a introdução da máquina a vapor; são alguns exemplos da 

globalização. Os choques provocados por essas e por muitas outras novidades e 

acontecimentos relacionados à tecnologia podem ajudar a compreender o que se 

passa na sociedade atual. Avião a jato, forno de microondas, tomografia 

computadorizada, clonagem, internet, microcirurgia a laser, cateterismo, telefone 

celular, pode-se listar uma série infindável dessas novidades e comparar ao impacto 

da aparentemente simples introdução da agricultura na sociedade humana, há cerca 

de dez mil anos (BRIGGS, 2006). 

Briggs (2006) aponta que a história da mídia pode ser notada através dos 

meios de comunicação, mostrando como sempre existiu uma interligação, desde o 

telégrafo à internet e que a comunicação sempre teve poder de persuasão, pois em 

guerras e manifestações, o mundo conseguia ter conhecimento do que acontecia em 

outras localidades, rompendo barreiras de um país ao outro. 

A revolução tecnológica despertou na humanidade o acesso às inovações 

tecnológicas e a participação do homem nesta sociedade. A revolução tecnológica 

surgiu da revolução industrial e não após, pois os fatos ocorreram sucessivamente, 

como a invenção do telefone por Bell em 1876, do rádio em 1889 por Marconi e da 

válvula a vácuo em 1906 por De Forest (CASTELLS, 1999). 

Este mesmo autor, afirma que descobertas também importantes, se deram 

durante e após a segunda Guerra Mundial, em 1946, como o computador 

programável ENIAC (Eletrical Numeric Integrator Analyser and Computer). Somente 

na década de 1970 que esta tecnologia  ganhou notoriedade e não se pode negar a 

influencia em todos os contextos sociais, políticos e educacionais 

(CASTELLS,1999). 

 

2.2 TECNOLOGIAS 
 

O século XX deu-se o advento dos avanços tecnológicos, e embora os 

interesses pelos meios de comunicação seja antigo, dos escritos em paredes de 

caverna aos atuais meios de comunicação, o homem sempre manifestou 

necessidade em realizar processo de interação através de  trocas de informações 
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(BRIGGS, 2006). 

          A Revolução da Tecnologia da Informação é um evento tão significativo 

quanto a Revolução Industrial do século XVIII, por provocar uma descontinuidade 

nas bases da economia, sociedade e cultura (CASTELLS, 1999). 

A Internet é sem duvida, a principal ferramenta e teve um inicio curioso. Foi 

fundada em 1957, financiada inicialmente pelo governo norte-americano, como parte 

do projeto SPUTINIK da antiga União Soviética, a ARPANET. Porém, o grande 

avanço aconteceu na década de 90, quando a internet, que até então era destinada 

às pesquisas acadêmicas, tornou aberta com acesso a todos. A partir deste marco, 

o mundo conhecia a rede de computadores, onde todos poderiam se comunicar a 

qualquer hora e em qualquer lugar para integrar com o mundo (BRIGGS, 2006). 

Os meios de transporte como trens, automóveis e aviões foram campos de 

mudanças rápidas e que indicou o progresso continuo na história. Porém, dentro as 

mobilidades, o que vem realizando papel importante é o transporte da informação, 

isto é, a comunicação que não envolve movimento físico e que ganha cada vez mais 

velocidade, como o aparecimento da rede de computadores (BAUMAN,1999). 

Cada vez mais, surgem novas opções de aparelhos, desde o mais simples ao 

mais sofisticado e com maior número de funcionalidade e o computador faz parte da 

avalanche de mudanças ocorridas no século XX. 

Em 1946, foi criado na Universidade da Pensilvânia o ENIAC (Eletrical 

Numeric Integrator Analyser and Computer), o primeiro computador, criado com 

diversos propósitos, porém ocupavam grande espaço físico, cerca de 17 metros de 

comprimento por 2,5 de altura, nada comparável aos minúsculos aparelhos portáteis 

de hoje (BEZERRA, 2017). 

Bezerra (2017) afirma  que para a época, foi uma grande revolução ter uma 

máquina que realizasse sozinha, tarefas intelectuais, como calcular a trajetória de 

um míssil, função que nas mãos dos homens levaria um tempo consideravelmente 

maior. Mesmo com avanços tecnológico desta época, faltava ainda aprimoramento 

de automação dos computadores. Então, no fim da década de 40, o matemático 

John van Neumann desenvolveu o conceito de linguagem de computador, que seria 
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uma forma de dar memória para a máquina e que ficassem armazenadas as 

instruções. 

A evolução foi marcada por décadas até os tempos atuais afirma Bezerra 

(2017). Em 1950, o computador deixa de ter uso exclusivo militar. A 

International Business Machines (IBM) desenvolve o primeiro computador científico 

comercial que passa a ser adotado pelas empresas de aeronáutica, automobilísticas 

dentre outras e faz história no contexto da informática.  

Em 1960 nasce o sistema operacional e o mouse. A década de 70 é marcada 

pelo surgimento da Microsoft e Apple. De 1980 a 1990 a trindade Mac, Windows e 

Linux. O século XXI, a passagem do computador de bolso para a internet. A internet 

é a rede das redes. Cada rede individual se torna metaforicamente um computador 

gigante, com ramificações para todo o mundo. Pode-se pensar que vários 

computadores conversam ao mesmo tempo (BEZERRA 2017). 

Segundo Castells (2003), se compararmos a tecnologia da informação de 

hoje com o que a eletricidade foi na era industrial, em nossa época a internet poderia 

ser equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão de sua 

capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da atividade 

humana. 

             A Segunda Guerra Mundial é muito retratada historicamente pela sua 

violência e as atrocidades cometidas em um pequeno período, mas também é 

reconhecidamente uma das épocas de mais intensa evolução tecnológica de todos 

os tempos — talvez apenas ultrapassada pela que estamos vivendo na era pós-

internet (BRIGGS, 2006). 

 

2.3  INTERNET 
 

As redes de internet se conectam por todo o planeta e milhares de pessoas 

utilizam este sistema todos os dias. A Internet mudou o fluxo de informações, o que 

era privilégio das editoras, jornais, universidades de transmitir informações ao 

público, hoje o próprio usuário pode veicular as informações. 
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Segundo Castells (2003), a Internet ganha seu lugar na história e suas 

virtudes fazem dela o principal fator de viragem do século XXI, mas não deixa de 

salientar e alertar para os possíveis  efeitos nocivos para a humanidade. 

As redes móveis e aparelhos portáteis possibilitam o aprimoramento das 

comunicações e troca de informações. Bauman (2011) aponta que estes aparelhos 

fazem com que ninguém se sinta só. Relembra que os inventores dos walkmans, os 

primeiros aparelhos portáteis, em mensagens publicitárias, já faziam a promessa de 

do adeus à solidão. A dependência ininterrupto que vinha do walkman substituía a 

necessidade do face a face.  

Para King, Nardi e Cardoso (2014), as pessoas e principalmente os 

adolescentes, com padrão de esquiva comportamental e prejuízos no desempenho 

social, se beneficiam da interação via aparelhos digitais, adotando distanciamentos 

nos contatos físicos e oculares para encobrir ansiedades e constrangimentos e ao 

mesmo tempo sentem-se livres para exibir imagens com cenas de satisfação e 

felicidade não realísticas. 

Lévy (1998) assinala que as relações sociais, que circulam nas redes de 

computadores, existem no mundo desconectado, mas reforça que via máquina, a 

prática é específica. Ele reforça a ideia do ciberespaço, que é a condição de manter 

contato sem deslocamento físico e que tem dito grande adesão dos adolescentes. É 

a interconexão digital entre os computadores que garante a noção de pertencimento, 

de não estar só. 

Apoiado nesta ideia, o ingresso da tecnologia digital na vida das pessoas, 

deixou mais nítidas as mudanças comportamentais, sociais, econômicas e 

emocionais, resultantes desta interatividade. O computador, a internet e a telefonia 

celular são manifestações de maior impacto nos dias de hoje e com rapidez se 

apropriam de todos os recantos do planeta (KING; NARDI ; CARDOSO,2014). 

Castells (2003) ressalta que a elasticidade da Internet a torna particularmente 

suscetível a intensificar tendências contraditórias presentes em nosso mundo. A 

Internet é a expressão de nós mesmos através de um código de comunicação 

específico, que devemos compreender se quisermos mudar nossa realidade. 
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2.4  REDES SOCIAIS 

 
Usado por milhares de pessoas, as redes sociais vieram para conhecer 

pessoas, trocar mensagens com pessoas que já se conhecem e até reencontrar 

pessoas que há muito tempo não se via. Nela, podemos compartilhar nossos 

pensamentos, opiniões, fotos e vídeos. O lado negativo é quando a pessoa começa 

a viver pela rede, acordar no computador e dormir no celular, ficar mais de 14 horas 

na rede, em vez de viver no mundo ―off-line‖. Tudo que é feito de modo excessivo se 

torna algo prejudicial. A utilização abusiva das pessoas pela rede é algo prejudicial, 

pois elas perdem momentos agradáveis com família e amigos para ficar na internet 

conversando com outras pessoas que muitas vezes nem as conhecem 

pessoalmente (RECUERO, 2009). 

             Recuero (2009) ressalta que as redes sociais complexas sempre existiram, 

mas os desenvolvimentos tecnológicos recentes permitiram sua emergência como 

uma forma dominante de organização social. Exatamente como uma rede de 

computadores conecta máquinas, uma rede social conecta pessoas, instituições e 

suporta redes sociais. 

As tecnologias digitais ocupam um espaço significativo na vida social do 

indivíduo. Os desdobramentos são complexos e com enorme velocidade, e além de 

tudo está definindo a maneira que a sociedade interage com o mundo. 

Diz Recuero (2009) que a rede social é definida como um conjunto de dois 

elementos: atores e interação social. Os atores são as pessoas envolvidas na rede e 

atuam através das interações sociais. As interações sociais podem ser 

compreendidas como forma de conectar estes atores e demonstrar quais os tipos de 

relação possui. 

Muito do que atrai estes atores é o distanciamento entre os envolvidos. 

Recuero (2009) afirma que uma rede, assim, é uma metáfora para observar os 

padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre 

os diversos atores. A abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social, 

onde não é possível isolar seus atores e suas conexões. O estudo da rede na 
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internet, foca o problema de como as estruturas sociais surgem, de que tipo são, 

como são compostas através da comunicação mediada pelo computador, e como 

essas interações mediadas são capazes de gerar fluxos de informação e trocas 

sociais que impactam suas estruturas.  

A internet seduz os adolescentes justamente pela possibilidade de 

socialização de forma mais rápida, fácil, abrangente e de pouco envolvimento 

pessoal.  

A Pesquisa Brasileira de Mídia realizou em 2014, entrevistas com mais de 18 

mil usuários  com ensino superior e de diferentes regiões, mostra que 65% os jovens 

com até 25 anos, acessam a internet todos os dias aqui no país. E esse número só 

continua crescendo, 67% desses jovens afirmaram também que o uso é 

principalmente destinado à diversão e à busca de notícias que, vem ganhando cada 

vez mais espaço dentro das próprias redes sociais (BRASIL, 2015). 

Dentre os mais utilizados apontaremos alguns com mais expressividade no 

uso pessoal dos jovens atualmente, como o Facebook, WhatsApp, Messenger, 

Youtube, Instagram, Google+, Skype, Twitter, Linkedin e Snapchat.  

O principal foco da rede social e destas ferramentas é o compartilhamento de 

informações, conhecimento, interesses e bate papos. E além do aspecto social, o 

relacionamento profissional está com presença garantida no cotidiano de quase 

todos.  

 Neste cenário, em que se encontram os jovens e os adolescentes, que se 

veem conectados, por dados móveis, redes sociais e outras tecnologias digitais. A 

sociabilidade e contatos em redes sociais fazem com que os jovens tenham um 

número elevado de amigos conhecidos e desconhecidos; a exposição é natural, pois 

não consideram a necessidade de privacidade; recebem conteúdos inadequados; 

possuem atitudes e condutas sem preservação de identidade.   Alguns adolescentes 

não estão plenamente conscientes de todos os aspectos que regem a privacidade 

na Internet, porém, é importante entender que, mesmo hoje em dia, o acesso das 

crianças e adolescentes aos meios de comunicação não é mais intermediado pela 

ação de um adulto. Entretanto, os pais e responsáveis como medida protetiva,  

devem estar atento aos sinais de isolamento social e familiar, agressividade ao ser 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
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abordado em relação aos conteúdos acessados, noites sem dormir,  mentiras, baixo 

rendimento escolar (KURBALIJA, 2016). 

Ao analisar os resultados de pesquisa em relação ao acesso á internet por 

meio de dispositivos móveis, em entrevistas com 240 participantes, o Comitê Gestor 

da internet Brasil (2016) concluiu-se que 82% das crianças e adolescentes acessam 

as redes através de telefones celulares, o que reforça a habilidade  de linguagem 

digital e a necessidade de refletir sobre as implicações para questões de privacidade 

dos adolescentes em seu cotidiano digital. 

Importante ainda notar que o acesso à rede é cada vez mais precoce, 36% 

das crianças de 9 a 10 anos de idade, declaram terem acessado a internet ainda em 

fase de alfabetização (CGI, 2016).  

Sob as convicções de Freire (1999) a alfabetização digital seria a 

competência necessária para, entender e usar informação em diversos formatos em 

uma extensiva gama de textos digitais apresentados por computadores. Porém, 

conceito de alfabetização vai além de simplesmente poder ler; é dar significado ao 

que se lê.  

 

2.5  TELEFONE CELULAR 
 

O telefone celular  revolucionou a vida das pessoas e facilitou a comunicação 

virtual em vários contextos, proporcionando acesso à internet, envio e recebimento 

de e-mails, utilização de jogos, apreciação de músicas, obtenção de informações 

gerais, acesso às redes sociais e muito mais. O celular passou a ser  o protagonista 

principal do cenário atual, e neste contexto encontramos os jovens que incorporam 

este tipo de aparelho em sua rotina, como dispositivo indispensável.  

A American Psychiatric Association (APA 2000) aponta que, embora os 

smartphones tenham facilitado à vida, eles também têm o poder de influenciar 

negativamente a saúde, a felicidade, interferir no sono e monopolizar a atenção de 

todos. Buscam-se os prós, porém encontram-se também contras no uso do celular.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga o levantamento 

suplementar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD (2013), 
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realizado em amostra nacional de 18.312 entrevistas, que o uso do celular é o 

principal meio de acessar a internet no Brasil e ultrapassou o computador. O celular 

para navegar na rede era usado em 80,4% das casas com acesso à internet, já o 

computador para este fim estava em 76,6% desses domicílios,  

O Laboratório de Pânico e Respiração, localizado dentro do Instituto de 

Psiquiatria da Universidade do Rio de Janeiro, realiza estudos com base cientificas 

sobre o tema Novas Tecnologias interferindo no Comportamento Humano. Diante 

das alterações clinicas apresentada por pacientes, ao relatarem sintomas físicos, 

alterações comportamentais e emocionais e a relação ao uso do telefone celular, 

construíram a definição monofobia, com objetivo de atualização diante desta nova 

demanda e contexto da realidade atual. A palavra surgiu na Inglaterra, a partir da 

expressão no - mobile phobia, que significa fobia de ficar sem telefone celular 

(KING; VALENÇA; NARDI, 2008). 

Os sintomas apresentados em relação ao uso constante e excessivo do 

celular são, incapacidade de desligar o telefone; verificação obsessiva de chamadas 

não atendidas, e-mails; mensagens; sofrimento e preocupação excessiva em ficar 

sem bateria como também ficar em local onde não há conexão (KING; NARDI; 

CARDOSO, 2014). 

Segundo King, Nardi e Cardoso (2014) afirmam que um usuário verifica seu 

telefone aproximadamente 1500 vezes por semana e que quatro em 10 usuários 

admitem sentir-se perdidos e angustiados sem o celular e quando a ausência destes 

equipamentos chegam a atrapalhar a vida diária, ou trazer sintomas de ansiedade, 

medo, desconforto, faz-se necessário atenção especial e avaliação profissional 

Diante deste contexto, e constatação da utilização dos ambientes virtuais e 

das diferentes maneiras de se relacionar com a tecnologia, que médicos e 

psicólogos, começaram a observar e preocupar com os comportamentos 

manifestados, como isolamento, abandono de atividades externas ou de círculos 

sociais para ficarem conectados, como indícios de dependência tecnológica (KING; 

NARDI; CARDOSO, 2014). 
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2.6  ADOLESCÊNCIA 

 
 

 A demarcação entre a infância e a idade adulta continua com reflexos de 

questionamentos. A sociedade, ainda carrega os vestígios da confusão secular 

sobre quando uma pessoa pode ser considerada adulta (JENSEN, 2016). 

A Organização Mundial da Saúde (2016) define a adolescência como período 

biopsicossocial, em que ocorrem modificações físicas, psicológicas e sociais, 

compreendendo de dez a 20 anos incompletos. Para Tiba (1986), as grandes 

modificações no desenvolvimento biopsicossocial, ocorrem em um curto período de 

tempo, no nascimento e na puberdade. Embora a velhice também seja demarcada 

por transformações, estas são percebidas de forma mais gradativa. 

Mas uma série de fatores tem prolongado esta fase, tais como: longo período 

no contexto estudantil, dificuldade em se decidir profissionalmente, insegurança em 

assumir relações afetivas e conjugais, bloqueio em desvencilhar da proteção 

parental (PRIOSTE, 2016). 

          O período da adolescência até a idade adulta jovem é de grande promessa e 

vulnerabilidade. À medida que os adolescentes se aproximam da maturidade, eles 

devem desenvolver e aplicar as habilidades e os hábitos necessários para navegar 

na idade adulta e competir em um mundo cada vez mais tecnológico e globalizado. 

Mas, existe uma dicotomia crucial entre a competência cognitiva dos adolescentes e 

sua frequente incapacidade de utilizar essa competência na tomada de decisões 

cotidiana (APA, 2000). 

           Para melhor compreensão do adolescente é importante examinar como o 

cérebro adolescente se desenvolve, e como esse desenvolvimento afeta vários 

aspectos do raciocínio, tomada de decisão, da função da memória, julgamento, 

resolução de problemas matemáticos, construção de significados e identificação de 

riscos.  

Jensen (2016) explica que o cérebro do adolescente obtém uma sensação 

maior de recompensa do que o dos adultos. A liberação de dopamina e a resposta a 
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ela são intensificadas. Busca de sensações está relacionada com a puberdade, pois 

é a época em que os sistemas neurais, que controlam a excitação e a recompensa, 

são particularmente sensíveis. Porém, como os lobos frontais ainda têm apenas uma 

conexão frouxa com outras partes do cérebro, eles têm mais dificuldade de exercer 

controle cognitivo sobre situações potencialmente perigosas. A capacidade de 

aprender rapidamente os contornos gerais de uma situação e avaliar a relação entre 

o custo e o benefício vem do córtex frontal, área que está em construção na 

adolescência. 

            Aprender com os erros depende de áreas do interior e do entorno dos lobos 

frontais, inclusivo o córtex cingulado anterior que funciona como uma espécie de 

monitor comportamental ajudando a detectar os erros. Essa parte do cérebro ainda 

está sendo conectada nos adolescentes. Por isso, é mais difícil para eles 

aprenderem com os erros, mesmo quando os reconhecem (JENSEN, 2016). 

           O principal previsor do comportamento adolescente não é a percepção do 

risco, mas a expectativa de recompensa. Satisfação está no cerne da impulsividade 

do adolescente. Esse impulso em busca de satisfação localiza-se em duas áreas do 

cérebro: o núcleo acumbente e a área ventral tegumentar. Essas estruturas fazem 

parte do centro cerebral do prazer e são responsáveis pela liberação de dopamina 

(JENSEN, 2016). 

          O imediatismo e as emoções se interligam na decisão de correr riscos e na 

incapacidade do cérebro do adolescente de adiar a gratificação. Papel essencial dos 

pais e responsáveis é conversar com eles sobre diferentes tipos de comportamentos 

de risco, ajudando-os a visualizar os custos e os benefícios de seus 

comportamentos e escolhas. 

            Os fatores de riscos estão relacionados a acontecimentos com 

consequências negativas, que podem comprometer o desenvolvimento físico, 

emocional e social e está ligado ao conceito de vulnerabilidade. Vulnerabilidade 

agrupa desde aspectos orgânicos até comportamentais, culturais, econômicos e 

políticos, que fragilizam a saúde, dificultando a inserção social (DESLANDES; 

SOUZA, 2011). Para contrapor os fatores de riscos, fatores de proteção, atenuam ou 

neutralizam os fatores de riscos. (MAIA, OLIVEIRA, GIUSTO, 2011). A compreensão 
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de que ninguém é vulnerável, mas está em estados de vulnerabilidade, resultante da 

dinâmica que envolve o risco, a resiliência, ou seja, a capacidade das pessoas 

afetadas por determinados problemas que impactam em seu funcionamento 

psíquico e físico em conseguir se recuperar  voltando ao seu funcionamento estável, 

é a medida de manutenção de boas condições de vida (SILVA; ZUGMAN, MOURA, 

2015). 

          Portanto, segundo Jensen (2016) a adolescência é um estágio do 

desenvolvimento em que os jovens têm aptidões cognitivas esplêndidas e altos 

índices de aprendizagem e memória, porque ainda funcionam com a elevada 

plasticidade sináptica da infância. Essas aptidões lhes conferem uma nítida 

vantagem em relação aos adultos, mas por estarem tão preparados para aprender, 

eles são também excepcionalmente vulneráveis a aprender coisas erradas. 

A adolescência é uma fase de descobrimento do corpo e das emoções, 

mudanças corporais que ocorrem nesta fase são universais, com algumas 

variações, enquanto as psicológicas e de relações variam de cultura para cultura, de 

grupo para grupo e até de indivíduos de um mesmo grupo (ZAGURY, 2002). 

Além das mudanças físicas e mentais, ocorre a ampliação da percepção do 

mundo externo em que está inserido, o que lhes causam interesses, curiosidades e 

vontades próprias. 

É neste período que se constrói a identidade, a individualização do sujeito do 

outro, e do espaço como ―um só‖, em que surge o sentimento de saber ―quem sou 

eu‖ e ―a que grupo pertence‖ além da noção de ser portador de sua própria 

subjetividade. Com o tempo, os adolescentes vão se identificando com um grupo. O 

adolescente transita entre o desejo de independência e necessidade de segurança, 

e busca no grupo apoiar-se, onde irão construir projetos de vida e escolhas 

(QUADROS, 2017). 

Para Quadros (2017) os adolescentes nascidos depois de 1990, são frutos da 

revolução tecnológica, pois são capazes de realizar diferentes tarefas e atividades 

ao mesmo tempo. Os computadores, celulares, videogames, são extensão do 

próprio corpo e exprime o frenezi digital, onde adolescentes vivem inseridos em 

redes nos dias atuais. 
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2.7 O PAPEL DA FAMÍLIA 

 

A família antiga tinha por dever a conservação dos bens, a prática comum de 

um ofício, à proteção da honra e da vida dos filhos. As relações afetivas não eram 

prioridades, e eram atendidas fora do contexto familiar. A escola surge como meio 

de educação e desta forma, a criança passa a ter espaço próprio e permite aos pais 

se aproximarem dos estudos dos filhos. Assim, a família começa a se organizar em 

torno dos filhos (ARIÉS, 1981). 

Lakatos (1990) considera que a família é considerada o critério básico da 

sociedade, mesmo que mudem as estruturas e funcionamentos.  

Há um modelo ideal de família, e esse deve possuir as seguintes 

características: tem sua origem no casamento; é constituído pelo marido, esposa e  

filhos provenientes de sua união; os membros da família estão unidos entre si por  

laços legais, direitos, obrigações econômicas e religiosas ou de outra espécie, e 

uma quantidade variada e diversificada de sentimentos psicológicos, tais como 

amor, afeto, respeito, medo e outros (STRAUSS,1987). 

Nos últimos 40 anos, a família apresenta mudanças de diversas maneiras, as 

mulheres procriam menos; o casamento assume novas formas de união; crescem os 

números de divórcios. O contexto conjugal e a família sofrem modificação profunda 

na atualidade, refletindo na vida familiar e mudando comportamento (SINGLY, 

2007). 

Conceituar família é desafiador, visto que hoje existem diferentes realidades  

no campo familiar, como pais e mães solteiros; casais do mesmo sexo em união 

estável, família constituída pelo afeto sem união constituída pelo registro civil e/ou 

religioso (OLIVEIRA,2009). 

Com o advento da tecnologia, os costumes mudaram e a família atual não é 

igual a família do passado. O cenário atual contempla uma alteração na dinâmica da 

familiar, o pai já não é mais o único responsável por suprir recursos, a mãe ingressa 

no mercado de trabalho e divide tarefas. As rotinas familiares são afetadas e as 
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influencias das mídias, passam a alterar o cotidiano, a forma de relacionamento e 

comunicação nos lares atuais (OLIVEIRA, 2012). 

Os jovens adotam outras formas de entretenimentos para fugir da violência e 

da solidão, passam a ter atividades online e encontrar pares com experiências 

semelhantes, dando  sentido às comunidades virtuais. 

Segundo Spier (2007) a internet é um espaço lúdico onde cada um pode se 

transformar em personagens e exercitar a convivência social e formar tribos, 

processo típico do adolescente. A família muitas vezes não participa deste ambiente 

vivido pelos adolescentes, o que torna serio e perigoso. 

 O funcionamento que cada família possui é distinto, não havendo julgamento 

de certo ou errado na forma de educar um adolescente. Cada família funciona da 

maneira como aprendeu, baseando-se nas suas próprias crenças e valores e 

segundo Kilbey (2018), aprende-se muitas vezes a educar na convivência com os 

pais, que será modelo e referência. Em relação as novas tecnologias, os filhos são a 

primeira geração de nativos digitais, o que significa que nasceram e são fortemente 

influenciados pela mídia digital. Os pais convivem com uma realidade em que não 

vivenciaram, o que torna tudo mais difícil e com orientação insuficiente. 

Mesmo sendo necessário integrar a tecnologia no contexto familiar, é 

desafiante para os pais, lidarem com os riscos e perigos que o mundo virtual oferece 

aos adolescentes. Uma preocupação atual é identificar os fatores de riscos em que 

estão expostos (KILBEY, 2018). 

 

 

2.8  TECNOLOGIAS E  POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS 

 

Nos dias de hoje, é difícil alguém não utilizar tecnologias digitais. A internet, 

redes sociais e dispositivos móveis, conta com ambientes de entretenimento, 

trabalho, estudos, relacionamentos, jogos, lojas online, e mais uma gama de 

comodidades e facilidades. 

Este é o cenário em que os adolescentes atuam com a maior destreza e 

interesse, pois têm às mãos, aplicativos para dispositivos móveis com inúmeras 
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funções; redes sem fio, que propiciam a conexão com a rede mundial de qualquer 

lugar em que estejam; e redes sociais, que oferecem comunicação rápida. 

Porém, os usuários estão propensos a utilizar destas ferramentas de forma 

negativa. Muitos acordam com seus celulares na mão e só o deixam quando 

dormem e muitos passam a noite na internet, conectados com as redes sociais.   É 

desta maneira que muitos jovens se perdem entre o eu real e o eu cibernético, pois 

ficam expostos e confusos. Neste universo, os adolescentes ficam propensos ao 

vício, devido a necessidade de explorar e buscar novidades. O problema é parecido 

com a dependência de drogas, pois envolve o mesmo centro de recompensa e de 

descarga de dopamina, química do prazer. A conexão digital gera compulsão, a qual 

ocorre em nível comportamental e bioquímico (JENSEN, 2016).                  

Por todos esses motivos, é importante aprender a se afastar por algumas 

horas e minutos do mundo digital e controlar o que os adolescentes fazem quando 

estão on-line, pois o tempo passado on-line, afeta não apenas o desempenho 

acadêmico e profissional, mas também os relacionamentos e a qualidade geral da 

vida. 

           A DSM-IV e CID-10 reconhecem a dependência de substâncias como álcool 

ou droga como transtorno psiquiátrico, por estar inserido em critérios diagnósticos 

relacionados a comportamentos mal adaptativos e inadequação pessoal e social. A 

dependência tecnológica se dá em níveis comportamentais, psicológicas, sociais e 

laborais e surgem novas formas de dependência que não compreendem nenhuma 

substância química (KIN; NARDI; CARDOSO, 2014). 

As dependências são definidas como compulsão habitual em realizar certas 

atividades ou utilizar substancia, apesar do risco e consequências sobre o bem 

estra físico, mental, social, financeiro e espiritual do individuo (SADOCK, 2017). 

Os primeiros estudos sobre o tema referem-se ao ano de 1996, 

contextualizados por Young, Abreu (2011) que  afirmam que o tempo não seja a 

única função principal no diagnóstico de dependência tecnológica. A Dependência 

da Internet se caracteriza pelo uso excessivo e descontrolado, isto é, o individuo não 

consegue se desconectar. Qualquer comportamento normal pode converter-se em 
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comportamento patológico em função da intensidade, frequência, quantidade de 

tempo. 

Segundo Abreu (2016) a tecnologia excessiva, começa a criar sérios  

problemas recorrentes e um aumento de queixas de pacientes nos hospitais 

universitários, nas clinicas de psicologia e psiquiatria e em escolas. 

O Brasil merece destaque, pois possui 120 milhões de usuários de internet, o 

quarto maior do mundo, atrás dos Estados Unidos (242 milhões), Índia (333 milhões) 

e China (705 milhões).  Depois do Brasil aparece Japão (118 milhões), Rússia (104 

milhões).  O México possui mesmo índice que o Brasil (ABREU, 2016). 

Embora não haja indicadores precisos de quantos são considerados 

dependentes, os números de usuários já dão pistas de riscos mas que muitos 

indivíduos que apresentam dependência de videogame, apresentam quadro de 

depressão. Não é conclusivo se a depressão causa dependência ou ser dependente 

causa depressão, mas as duas estão fortemente correlacionadas, reforçando-as 

mutuamente (ABREU, 2016). 

Sintomas depressivos são similares em adolescentes e adultos, como 

tristeza, fadiga, sentimento de culpa ou inutilidade, ideação suicida, dificuldade para 

tomar decisões, ruminação, desesperança, insatisfação crônica, expressões de 

desamparo e retraimento social. Sintomas de ansiedade estão presentes 

palpitações, náuseas, sudorese, aceleração cardíaca, irritabilidade, agitação, 

impaciência descomedidas, medo e alteração da percepção (ABREU, 2013). 

O diagnóstico da dependência da internet é difícil, por que o uso é legitimo e 

permissivo, tanto no aspecto pessoal como profissional. Mas alguns critérios são 

indicativos para identificar o uso excessivo, tais como: necessidade de aumentar 

sempre o tempo prolongado de uso; irritação intensa quando o uso for limitado; 

relações sociais em risco, pois deixam de manter contato presencial; mentir sobre o 

tempo conectado; sentir-se bem apenas quando conectados, desempenho das 

atividades prejudicadas e fadiga (ABREU, 2016). 

Apoiado em diversos  estudos, a família como responsável direto, tem o papel 

de compreender o que ocorre no contexto social em que vivemos e o que a chegada 
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da internet desencadeou nos jovens,  identificando os comportamentos inadequados 

no dia a dia. 

Sendo uma realidade do mundo moderno, pais, educadores, profissionais da 

área de saúde, não podem passar despercebidos diante de um cenário evolutivo 

que pode causar danos em relação a saúde física e psíquica dos indivíduos. 

 

 

3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA E/OU OPORTUNIDADE 

 

A pesquisa propõe responder as seguintes questões em relação a percepção 

dos pais diante da vulnerabilidade dos jovens diante das novas tecnologias: 

 

 Como as famílias estabelecem a relação com os filhos frente as 

diferentes formas de utilização da internet? 

 Como os pais tratam os assuntos relacionados à tecnologia Digital e 

seus limites? 

 Quais as informações que os pais possuem sobre os riscos do uso 

excessivo da Internet? 

 Há vigilância e monitoramento  no uso da tecnologia digital dos filhos ? 

 

4 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA  
 

O plano inicial de desenvolvimento da pesquisa,  se apoia na metodologia 

Design Thinking, pela abordagem com foco no ser humano e por enfatizar a 

importância da multidisciplinaridade, como caminho da inovação e solução de 

problema. Para Vianna (2012), o problema não é solucionado, como se pensou no 

inicio, é necessário desafiar padrões, pensamentos, comportamentos e sentimentos. 

           O designer enxerga como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede 

a experiência (emocional, cognitiva, estética) e o bem-estar trabalho, lazer, 
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relacionamentos, cultura etc. Isso faz com que sua principal tarefa seja identificar 

problemas e gerar soluções (VIANNA, 2012).  

           O processo do Design Thinking se apoia nas etapas de Imersão, de Ideação 

e de Prototipação, conforme apresentado na figura 2.  

 

 

Figura 2. Etapas do Design Thinking  ( VIANNA, 2012).                      

 

Importante salientar que o Design Thinking não acontece de forma linear, 

podendo ser moldada e ajustada ao projeto ou problema em questão. 

A Imersão é o primeiro passo de aproximação do contexto do projeto e busca 

o levantamento de dados para o entendimento do problema e para a identificação 

das necessidades de todos os envolvidos no problema e de possíveis 

oportunidades, e trata da organização e análise dos dados coletados, de modo que 

seja possível compreender o todo e identificar oportunidades e desafios. 

           No desenvolvimento da presente pesquisa, a Imersão ocorreu através de 

entrevistas e questionamentos com profissionais da área de saúde, pesquisas  na 

Internet e leituras de temas afins para o levantamento de dados.  A análise dos 

dados se deu por meio da discussão e da troca das percepções (insights) entre 

pesquisador, orientador, amostra referente e conversas com interessados no tema.  

Ao  longo da etapa de Imersão, foram coletados dados de diferentes natureza sobre 

o assunto através de registros das pesquisas confrontadas e arquivadas no 

computador, para melhor aproveitamento e planejamento (VIANNA, 2012).  

A etapa Ideação trata da geração de ideias, com base nos resultados obtidos 

na etapa anterior, visando soluções alinhadas ao contexto do problema. 
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           Para a fase de ideação, geralmente se inicia realizando um Brainstormings 

(uma das técnicas de geração de ideias mais conhecidas) ao redor do tema. As 

ideias geradas ao longo desse processo são capturadas em Cardápios de Ideias 

que são constantemente validadas, juntamente com o orientador (a). 

Nesta fase, para conhecer o assunto da pesquisa, as formas com que são 

tratados o assunto em questão, por profissionais de referência no Brasil e gerar 

ideias para o destino da pesquisa,  a leitura Dependência da Internet- Manual e Guia 

de Avaliação e Tratamento (YOUNG, ABREU 2011) despertou o interesse em 

conhecer o Programa Estruturado de Psicoterapia em Grupo, Ambulatório de 

Transtorno de Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clinicas da 

Faculdade de Medicina de São Paulo, cuja função principal é ajudar o paciente a ter 

o controle e auto regulação do uso excessivo das  tecnologias. Desta maneira, 

através de participação em grupos de dependentes tecnológicos com pacientes e 

família, discussões de artigos com base nas características do universo da pesquisa 

pode-se,  elaborar  sugestões tangíveis. 

A Prototipação tem a finalidade de validar ideias geradas durante a Ideação, 

promovendo aprendizado para a definição de uma solução. 

No presente trabalho, a prototipação consiste em oferecer palestras sobre o 

tema em questão, com objetivo de  conscientizar as pessoas em caráter informativo 

e educativo, sobre as consequências e riscos do uso indiscriminado da internet na 

vida dos jovens e divulgar o assunto através de palestras em escolas, e 

comunidades. 

 

 

4.1 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA  

Importante observar que as etapas Imersão e Ideação não ocorreram de 

forma linear, pois em alguns momentos elas se intercalaram, nem tampouco a 

prototipação feita esgota as inúmeras possibilidades para implementação de novas 

práticas, conforme apresentado na figura 3. 
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Figura 3. 

 

     ETAPA 1                                                                             ETAPA 2 

 

 

 

          

 

 

 

      ETAPA 3                                                                             ETAPA 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                           Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2 TIPO DE PESQUISA 
 
           O tipo de pesquisa foi qualitativa, foi utilizado como referencial o Design 

Thinking.  

Utilizaram-se embasamentos teóricos, com referências condizentes para a 

compreensão da percepção da família em relação às tecnologias digitais usadas 

pelos adolescentes. 

Severino (1980), aposta na ideia que a pesquisa propõe obter um novo 

conhecimento a partir de um antigo. É a quebra de paradigma de passagem de um 

conhecimento para o outro. 

    Aproximação do campo:  
 Contato com a 

instituição 
 Apresentação da 

proposta de 
pesquisa 

 

            Exploração do campo: 
 Organização do 

instrumento 
 Contato com os 

entrevistados 

Trabalho de campo: 
 Aplicação do 

instrumento 
 
 

            Análise dos Dados: 
 Ordenação 
 Interpretação 
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A pesquisa de campo, fundamenta-se na aplicação de um questionário com 

oito perguntas abertas,  dando suporte à pesquisa científica e veracidade dos dados. 

 

4.3   PARTICIPANTES 

 
             Constituiu-se de dez pais de alunos de 15 a 17 anos, do Ensino Médio de 

escola privada do interior de Minas Gerais, que demostraram interesse e 

preocupação  com o assunto em questão, sendo este os critérios propostos de 

inclusão dos participantes. Foram exclusos, pais que não participaram da 

apresentação do projeto e com filhos fora da faixa etária dos adolescentes. 

Para a realização do estudo, foi solicitado que os pais assinassem o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo preceitos éticos 466/12. No que diz 

respeito à aplicação do questionário, os pais, após o aceite de participação, foi 

informada sobre os objetivos da pesquisa e salientados os cuidados éticos como: 

garantia de sigilo e anonimato, participação voluntária e possibilidade de 

desligamento da pesquisa a qualquer momento que julgar conveniente, sem prejuízo 

algum.  

A pesquisa foi desenvolvida em uma cidade no sul de  Minas Gerais, em 

março de 2018 e contou inicialmente com a apresentação do tema da pesquisa em 

reunião de pais da escola.  A realização do estudo respeitou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com preceitos éticos 466/1, parecer 

CEP 2.596.226. 

 O instrumento utilizado foi um questionário aberto construído com a 

preocupação de aplicar perguntas de fácil compreensão e pertinentes às demandas 

próprias do cotidiano de todos e que permeavam a preocupações, atitudes, 

conhecimentos e informações sobre o uso da tecnologia digital em seus lares. As 

questões elaboradas foram em relação às preocupações frente ao uso da internet, 

limites adotados, percepção sobre alteração de humor, conhecimento do impacto 

negativo na saúde dos adolescentes.  Para análise do conteúdo utilizou  o Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC). 
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5 ANÁLISE DOS DADOS E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO/ 

RECOMENDAÇÃO  

 

          Após concluir e catalogar as respostas obtidas no questionário, as 

impressões, dados e informações coletadas foram confrontadas com pressupostos 

teóricos que serviram de base para a pesquisa com apoio metodológico do Discurso 

do Sujeito Coletivo, técnica de tabulação de dados qualitativos que permite, a partir 

de respostas individuais, que se conheça as opiniões, representações, crenças e 

valores que expressem os pensamentos de uma coletividade sobre um determinado 

tema (LEFREVE;LEFREVE,2003).  

 

Os resultados serão apresentados a seguir: 

Síntese qualitativa 

Quadro 1:  

Quais as suas (pais) preocupações em relação ao uso que seu filho faz da 

internet? 

A – Me preocupo com o tempo e não com o conteúdo; 

B- Se está usando apenas com coisas boas; 

C- Gostaria que usasse só com coisas boas, pois sabemos que a internet é uma 

faca de dois gumes; 

D- Postagens de fotos pessoais e ficar muito tempo dentro do quarto, isolados; 

E- Ter acesso a sites adultos com cenas de pornografia, 

F- São várias, como por exemplo pornografia e brincadeiras de mal gosto; 

G- Preocupação sobre conteúdos inadequados, violência, abusos; 

H- Me preocupo com a intensidade, não vejo eles fazerem outra coisa; 

I-  Hoje é preocupante, Os jovens só sabem fazer tudo na internet; 

J-  Meu filho joga muito. Acho os jogos agressivos 
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DSC: A preocupação é em torno do conteúdo acessado, que muitas vezes são 

inadequados, que incitam violência, cultuam valores duvidosos, riscos de exposição 

pessoal e isolamento social. 

Apesar de serem dispositivos que permitem a comunicação virtual e a 

sociabilidade, tão importantes no período da adolescência, eles também viram porta 

aberta para a exposição da intimidade, podendo tornar públicos alguns aspectos que 

deveriam ser preservados pelos seus usuários (SPIZZIRRI, 2008). 

Kilbey (2018) defende a premissa de que os pais precisam se preocupar e ter 

a responsabilidade de ensinarem bons hábitos digitais em relação a segurança 

virtual antes que aconteça  um problema mais abrangente. 

As oportunidades de alegria e ameaças de sofrimentos flutuam no ar, mudam 

somente de lugar e muitas vezes não se conseguem tomar providências sensatas e 

eficazes para interceptá-las (BAUMAN,20110). Esta pontuação valida as 

dificuldades muitas vezes apontadas pelos pais. 

 

Quadro 2:  

Vocês (pais) impõem limites de tempo/frequência/local para o uso da internet? 

A – Não imponho; 

B-  Não; 

C- Sim, quase sempre; 

D- Local sim, orientando em não utilizar na escola; 

E- Não;  

F- Procuro sim determinar o uso dentro de casa; 

G- Sim, a tecnologia como um todo (celular, jogos, vídeos). 

H- Falo muito, mas é muita briga, confusão e desgaste familiar; 

I-  Não permito na escola; 

J-  Tento impor mais escapa as vezes do meu controle. Joga de madrugada. 

 

DSC:  Limite de tempo e a frequência de uso, muitas vezes fica  difícil de ser 

monitorada, e muito embora as orientações sejam fornecidas, nem sempre são 

cumpridas.  
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          Para Abreu (2013) é importante avaliar o uso da internet em horas,  para que 

se possa examinar o inicio do impacto que a internet está tendo na vida do individuo. 

Mesmo que este fator não seja o único determinante para se considerar o risco de 

excesso com consequência, este dado é fundamentalmente importante. 

 Alguns usuários não conseguem se desconectar, acordam com seus 

smartphones na mão e só o deixam quando conseguem dormir, e Silva (2017), 

assegura que estas pessoas isolam do mundo real passando a viver seu cotidiano 

no mundo virtual. 

           O Comitê Gestor da Internet (2016), afirma que 1/3 dos alunos acessam a 

internet através de seus telefones móveis na escola e que os assuntos tratado pelos 

jovens, não estão ligados a questões acadêmicas e educacionais. 

  

Quadro 3:  

Você percebe alteração de humor/ comportamento inadequado quando seu 

filho (a) fica sem internet? 

A – Não 

B-  Não 

C- Não, as vezes um pouco perdidos, 

D- Sim, impaciência e ansiedade, 

E- Sim. Muito irritada quando não pode acessar, 

F- Sim, muitas vezes. Ficam de mal humor, sentindo que nada tem graça, 

G- Sim, mas temporário. Irritabilidade e dificuldade de buscar outras alternativas de 

entretenimento, 

H- Sim, claro 

I-  Sim, 

J-  Fica mais agressivo. 

 

         DSC:  O comportamento e alteração de humor está presente muitas vezes 

quando o adolescente fica sem o celular e internet. Irritabilidade, impaciência e 

ansiedade são um dos sintomas apresentados que merece a atenção da família. 
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Abreu (2013) confirma que a maioria dos usuários problemáticos de Internet 

apresentam formas exacerbadas de vulnerabilidade pessoal (baixa tolerância à 

frustração, alta esquiva ao dano, ansiedades, irritabilidade. 

A incapacidade de desligar o telefone; verificação obsessiva de chamadas, 

email e mensagens, causam sofrimentos e presença de forte sintomas de 

ansiedades e inquietações ( KING, VALENÇA, NARDINE, 2008). 

Mesmo que a tecnologia traga um elevado grau de informação e benefícios 

para as pessoas, nem todos estão preparados para receber e administrar o enorme 

volume de dados que recebem diariamente, é o que Silva (2017) pontua em relação 

as ferramentas tecnológicas. 

Quadro 4:  

Você considera que seu filho(a) usa a internet de maneira excessiva? 

A – Sim, media 8 horas; 

B-  As vezes sim, pois usa sites de estudo ( Descomplica), ai tem que mandar 

desligar para descansar; 

C- Sim, poderia ser bem menos- 6hs; 

D- Não; 

E- Sim, usa a maior parte do tempo no instagram e whatsapp; 

F- Meu filho não usa de modo excessivo pois em casa eu controlo; 

G- Se não controlo, utiliza sim com excesso; 

H- Sim, todo o tempo na internet e telefone- 8hs; 

I-  Sim, tarde e noite. 7hs; 

J-  Sim, media 8hs. 

 

DSC:  O uso é excessivo pois a maior parte do tempo os jovens estão conectados. 

Mesmo com toda a tentativa em querer diminuir o tempo destinado aos recursos 

digitais, ainda é muito difícil. Trata-se de uma batalha familiar  que desgasta a 

relação. 

          Segundo Kilbey (2018) a dependência se justifica quando as pessoas têm sua 

vida pessoal, profissional e sentimental afetada pela permanência exagerada na 
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internet. Tem pessoa que coloca a sua vida na internet, não apenas compartilhando  

seu dia, mas, por exemplo, sincronizando a agenda de afazeres, inserindo 

compromissos e datas importantes, em ferramentas da internet. E isso faz com que 

a pessoa passe a ter necessidade da internet para saber o que está na agenda do 

dia e aproveita para olhar e responder mensagens.  

Abreu (2013) aponta que algumas  pessoas chegam a ficar conectadas por 

mais de 12 horas por dia e atinjam, com relativa frequência, 35 horas ininterruptas 

de conexão; colecionem ao longo de um ano mais de quatro milhões de fotos 

eróticas ou recebam mais de três mil e-mails em apenas um dia. 

Conforme Silva (2017) as pessoas estão tão intimamente ligadas aos 

dispositivos digitais, e muitas vezes deixam de fazer higiene pessoais, necessidades 

fisiológicas para não serem interrompidas. 

Quadro 5:  

Você  tem conhecimento do impacto negativo na saúde física, emocional e 

cognitiva em relação ao uso excessivo da internet?  

A – Não; 

B-  Sim;  

C- Sim, hoje eles não conversam mais, diálogo é restrito, não brincam e deixam de 

sair para se divertir, para ficarem conectados; 

D-  Sim, sedentarismo e ansiedade; 

E-  Sim; 

F- Não, nunca me aprofundei no assunto; 

G- Sim,  percebo durante e após o uso, agitação e impaciência; 

H- Deve fazer mal sim, mas nunca busquei ler a respeito; 

I-  Sim; 

J-  Não sei exatamente o que faz de mal, mas sei que faz. 

 

           DSC:  O conhecimento do impacto  do uso excessivo da internet na saúde do 

indivíduo,  não passa despercebido, mas nem sempre é investigado como deveria.  
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          A família é a primeira célula social responsável pela socialização de seus 

membros, promovendo suporte emocional, ajudando na construção de suas 

identidades e vínculos (SILVA; ZUGMAN, MOURA, 2015). 

           Conforme apontado por King; Nardi; Cardoso (2014), o uso prolongado dos 

dispositivos digitais, podem causar danos em relação à saúde, pois os indivíduos 

passam a se alimentar mal, não se exercitam, ganham peso, desenvolve má 

postura, cansaço nos olhos. O aspecto cognitivo é afetado devido a noites mal 

dormidas, falta de atenção e baixo rendimento. Emocionalmente, observam-se sinais 

de desânimo, distanciamento social, dificuldade de interação, ansiedade e 

depressão. 

 Jensen (2016) a apresenta uma lista de indicadores comportamentais e 

fisiológicos sobre o vício na internet: passar quase todo o tempo no computador ou 

jogando vídeo games; adormecer na escola; atrasar-se nos deveres; diminuir as 

notas; mentir sobre o uso de computadores ou vídeo games; optar por usar o 

computador ou vídeo games, em vez de se encontrar com amigos; sair de outros 

grupos sociais (clubes ou esportes); ficar irritadiço quando não está jogando; sofrer 

de insônia; abster-se das refeições assim como da higiene e cuidados pessoais para 

permanecer conectado; dores de cabeça, nas costas e no pescoço; ter olhos 

ressecados e problemas de visão.  

Quadro 6:  

Como vocês pais administram o uso da internet e quais medidas adotadas? 

A – Não administramos, orientamos; 

B-  Liberado em casa, com certa supervisão; 

C- Hora das refeições e estudo, não pode ficar na internet; 

D-  Orientações sobre bate papo, sites sem segurança e uso na escola; 

E-  Aconselho não usar por tempo prolongado, mas não imponho limite; 

F- Controlo; 

G- Acompanhamos as escolhas das ferramentas ( vídeos, assuntos) 

de  acordo com nossos valores familiares; 

H- Não temos medidas, só conversamos com nossos filhos; 
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I-  Medidas na verdade não temos em casa; 

J-  Administramos falando e até brigando. Desligo o aparelho quando não 

obedecem. 

 

           DSC:  Embora não tenha medida de impedimentos, aconselhamentos e 

orientações fazem parte do discurso diários e preocupações nas famílias.  

           Kilbey (2018) ressalta que a maioria dos pais sente-se angustiados com o 

tempo e prioridade que os filhos dão aos dispositivos digitais, mas não 

compreendem o que de fato precisam fazer para solucionar o problema. 

 Silva (2017) afirma que existem famílias utilizam a tecnologia de maneira 

segura e consciente, pois há estabelecimento de tempo, acompanhamento e regras 

no uso. Mas muitas famílias vão na direção contraria e só percebem o prejuízo 

quando os sintomas surgem ou as crise familiares se intensificam. 

 É fundamental que as famílias entendam que um dos princípios mais 

importantes a serem transmitidos aos filhos, é ensiná-los a lidarem com 

enfrentamentos de frustrações e situações adversas, e Abreu (2016), reforça a ideia 

de resiliência, a fim de indicar a capacidade de uma pessoa a se recuperar 

emocionalmente das adversidades da vida. 

          A falta de diálogo, envolvimentos maternais e paternais insuficientes, práticas 

indisciplinares familiares, dificuldades de estabelecer limites, são alguns dos fatores 

parentais de riscos. A parentalidade é um termo relativamente recente, que começou 

a ser utilizado na literatura psicanalítica francesa a partir dos anos 60 para marcar a 

dimensão de processo e de construção no exercício da relação dos pais com os 

filhos referentes aos processos psíquicos e mudanças subjetivas produzidas nos 

pais a partir do desejo de ter um filho (SILVA; ZUGMAN, MOURA, 2015). 

           O desenho amostral da Pesquisa Brasileira de Mídia (BRASIL, 2015), realizou 

240 entrevistas com pais, com objetivo de  levantar os hábitos de consumo de mídia 

da população dos brasileiros e revela que a falta de diálogo dos pais, contribuiu para 

que 70%  dos pais não supervisionassem os deveres de casa das crianças, mais de 

40% dos pais não tinham  conhecimento do que os filhos faziam nas horas livres e 

25% não tinham ideias de que seus filhos não assistiam às aulas. 
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Quadro 7:  

Vocês buscam informações sobre o tema riscos da tecnologia digital? 

A – Não, nunca pensei nisso; 

B-  Sim;  

C- Sim, e os meios de comunicação nos alertam o tempo todo; 

D-  Sim, pois acho preocupante; 

E-  Não; 

F-  Não; 

G- Sim; 

H- Não; 

I- A escola deveria ajudar a falar mais sobre este tema; 

J- Buscar não buscamos, mas já ouvi falar em programas de saúde e entrevistas. 

 

DSC:  Buscar informação nem sempre ocorre, porém o  tema é de extrema 

importância e merece destaque e mais divulgação. 

          Young e Abreu (2011) aceitam o termo dependência de internet, e confirma os 

méritos e importância em incluir no  Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais como transtorno do espectro impulsivo compulsivo, devido ao fato de 

apresentarem componentes identificados neste transtorno. O uso excessivo, com 

perda de noção de tempo e negligencias básicas; abstinência, incluindo sentimento 

de raiva, depressão, irritabilidade, quando não acessam a rede; tolerância, incluindo 

a necessidade de terem melhores e mais sofisticados aparelhos, ou mais horas de 

uso, e por fim repercussão negativa, como brigas, mentiras, baixo desempenho, 

isolamento social e fadiga. 

A dependência nem sempre está associado alguma substancia química, ela 

pode ser confirmada em níveis comportamentais, psicológicos, sociais e laborais 

(KING; NARDI; CARDOSO, 2014). 

Abreu (2013) salienta a relação da dependência de internet com 

comorbidades psiquiátricas, como depressão, transtorno de ansiedade, transtorno 

bipolar e transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. 
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Segundo Willard (2007) existem riscos associados ao uso da internet, tais 

como: pornografia e atividades de caráter sexual; ciberbulling; comunidade virtuais 

inseguras; jogos online de violência; fraudes de identidades etc. 

 

Quadro 8:  

Como vocês pais utilizam a internet no dia a dia? 

A – 90% trabalho, 10% lazer; 

B-  O único tempo disponível é a noite, umas 3hs no máximo; 

C- Para trabalho, redes sociais só eventualmente, precisamos dar exemplos, pois 

filhos espelham em nós; 

D- Menos que os filhos, somente para pesquisas e informações; 

E-  Para notícias, whatsapp, facebook, instagran, pesquisas e compras; 

F- Eu (mãe) uso somente para recados e mensagens, mas meu marido usa com 

mais frequência; 

G- Pesquisas, jornais, redes sociais, jogos e vídeos; 

H- Usamos pouco em casa; 

I- Para trabalho, compras e mensagens instantâneas; 

J- Usamos, mas comedidos, até por falta de tempo. 

 

           DSC:  Todos fazem uso dos benefícios tecnológicos de alguma maneira, mas 

o bom senso é a regra exposta pelos pais. 

 A família é capaz de potencializar o isolamento ou inserção dos filhos no 

contexto social, o posicionamento e atitudes não podem ser negligenciados pelos 

pais (SILVA;ZUGMAN,MOURA,2015). 

            As tecnologias não param de evoluir e interagir com as pessoas, mas manter 

uma relação comedida com os aparatos tecnológicos é dever da sociedade, 

comunidade e das famílias (SILVA, 2017). 

 Abreu (2016) sugere que todos os usuários usufruam das vantagens 

tecnológicas e que não substituam as relações virtuais pelas reais, e que também 

não acessem seus dispositivos digitais pelo mero desejo de conectar. Relembra que 

a tecnologia ao mesmo tempo em que nos conecta, também nos isola. 
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 A família é vista como importante sistema de socialização para o  

desenvolvimento saudável da criança e do adolescente e segundo uma visão 

sistêmica, é preciso pensar na família como sistema norteador na vida do indivíduo 

(MAIA; OLIVEIRA; GIUSTO, 2011).  

Esta pesquisa, ao discutir a importância da família em entender os perigos em 

que os filhos podem estar sujeitos, assume um pressuposto coerente com a 

estratégia que tenham como foco a  promoção de saúde. Sendo assim o Mestrado 

Profissional do UNIFATEA, ao propor a articulação de diversas áreas do 

conhecimento, orientadas para um campo de atuação específica, promoveu o 

dialogo da Psicologia e o Design, Tecnologia e Inovação na busca de solução de 

problemas contextualizados na vida das pessoas e da sociedade como um todo. 

               Este trabalho tem forte relevância pessoal, visto que o pesquisador, movido 

pelo campo prático do cotidiano, buscou no campo das ciências formas de repensar 

sua prática. 

            Em consonância com os resultados desta pesquisa observa-se a importância 

da estruturação de intervenções psicoeducativas em programas com jovens e 

famílias, o que contribuirá para  o êxito  proposto da pesquisa. 

         Sugiro algumas informações tecnológicas para os pais dialogarem com os 

adolescentes e prevenir os possíveis riscos orientando a importância de refletir  

antes de postar informações na web, pois para apagar  o conteúdo, mesmo após os 

anos  será difícil;  evitar divulgar a localização; avisar o responsável pela formação, 

caso alguém tenha atitudes inadequadas,  não éticas ou o faça se sentir 

constrangido ou ameaçado; não divulgar endereço residencial ou profissional; 

respeitar os sites com limites de idade; ser cauteloso ao navegar na web.  

             Algumas atitudes que pais ou responsáveis podem seguir para proteger 

seus filhos dos riscos de uso da internet são: manter o computador em um local 

público da casa (por exemplo, na sala ou próximo a cozinha), pois assim, será 

possível observá-los, orientá-los e participar juntamente  das atividades; configurar a 

função ―controle para pais‖ disponibilizado em alguns sistemas para evitar que os 

filhos tenham contato com conteúdos indevidos (CGI, 2012). 
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  6  CONCLUSÕES  

 
 
          O estudo da historicidade da tecnologia ao longo dos tempos confirma os 

avanços e benefícios na vida das pessoas e sociedade.  Porém, mesmo com o 

progresso promissor, há o questionamento em relação a forma que está sendo 

tratada o uso intenso da tecnologia e as possíveis consequências na vida dos 

adolescentes. 

       Segundo os resultados obtidos, sob as percepções dos pais, os adolescentes 

utilizam a internet de forma demasiada e mesmo tendo consciência dos 

comportamentos inadequados, como: isolamento social, negligência com tarefas, 

desinteresse por atividades ao ar livre, estes confirmam não fazer monitoramento de 

tempo e vigilância de site.  

A temática não é tratada pelos pais com foco nos fatores de riscos, embora 

reconheçam os perigos existentes, mas afirma que a princípio, o incomodo é pela 

intensidade de tempo em que os adolescentes permanecem conectados.  

          Mesmo inseridos nesta nova forma de interação virtual, os entrevistados, 

concordam,  que os hábitos de toda a família em estarem conectados , refletem em 

um contexto de pouco diálogo, falhas na comunicação,  convívio restrito e até 

mesmo distanciamento afetivo. 

          Desta maneira, a proposta desta pesquisa confirma através da percepção dos 

pais de adolescentes, a necessidade de conscientizar, assegurar e tomar medidas 

protetivas em relação aos possíveis prejuízos e ameaças à saúde física e mental, 

em que os adolescentes estão expostos, principalmente por serem considerados 

vulneráveis e ainda não serem capazes de tomar decisões maduras. 

         Compete aqui considerar uma limitação deste estudo: o tamanho da amostra, 

considerada pequena, o que não nos permite fazer generalizações. Sugere-se que 

próximos estudos possam comtemplar estas questões.  
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8 APENDICE   

 
Instrumento de coleta de dados 
Questionário 
 

Abaixo você encontrará perguntas que  remetem à respostas livres, sem 
julgamento . Gostaria de  saber sua opinião a respeito delas.  

 
1. Quais as suas ( pais) preocupações em relação ao uso que seu filho faz da 

internet? 
 
2. Vocês ( pais)  impõem limites de tempo/ frequência/ local para o uso da 

internet? 
 
3. Você percebe alteração de humor/ comportamento inadequado quando seu 

filho(a) fica sem internet? 
 

4. Você considera que seu filho(a) usa a internet de maneira excessiva? 
 
5. Você tem conhecimento do impacto negativo  na saúde física, emocional, 

cognitiva em relação ao uso excessivo da internet? 
 
6. Como vocês ( pais) administram o uso da internet ? Quais as medidas 

adotadas?       

7. Vocês pais buscam informações sobre o tema riscos da tecnologia digital? 

8. Como vocês pais utilizam a internet? 
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