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RESUMO 

 

As vivências no atual contexto da humanidade estão sendo marcadas por experiências 

virtuais que afetam todas as dimensões das relações humanas e o estilo de vida do 

indivíduo, desde aquelas relações com o mundo macrossocial até e, sobretudo, os 

vínculos mais íntimos que incluem família, escola e trabalho. O objetivo geral desta 

investigação foi compreender os hábitos e práticas do cotidiano dos participantes, suas 

ações, reações e emoções ao fazerem uso ou não do smartphone. Neste estudo caracteriza-

se a preocupação com o adolescente, devido, principalmente, ao fato de seu cérebro estar 

em transformação, conforme explicita a neurociência atual. Conhecer o funcionamento 

do sistema de recompensa do cérebro adolescente, que afeta as preferências, os desejos e 

ideias, decorrentes dos efeitos do neurotransmissor dopamina, favorece a compreensão, 

por parte de pais, mães e educadores, sobre vários comportamentos observados 

relativamente ao uso de dispositivos eletrônicos. O alerta quanto ao uso do smartphone é 

em relação ao excesso, atualmente considerado vício (DSM-V, 2014). Este estudo 

caracteriza-se como quali-quantitativo e tem como instrumentos na parte 1 (quanti) um 

questionário de 41 questões das quais três são abertas, cujo tratamento estatístico deu-se 

de forma descritiva e inferencial; histogramas, médias e boxplot, ANOVAs (Análise de 

variância) e correlação de Pearson. As análises foram realizadas no programa R (R Core 

Team, 2018), utilizando os pacotes ggplot2 (Wickham, 2018) e wordcloud (Fellows, 

2018) e foi aplicado numa amostra de 310 participantes entre 11e 17 anos (N310 = 129 

M e 181F) oriunda de seis escolas (duas privadas e quatro públicas) do Ensino 

Fundamental da Região Oeste de Cuiabá. Na parte 2 (quali) teve como instrumento a 

aplicação de grupo focal (GATTI, 2005), com posterior Análise de Conteúdo de Bardin 

(2016) realizado em dois grupos num total de 15 estudantes entre 11 a 17 anos, do ensino 

básico, de duas escolas públicas da mesma região cuiabana. Como resultado encontramos 

a preocupante realidade do vício em internet e smartphone em consonância com pesquisas 

atuais de órgãos oficiais e pesquisadores doutores e neurocientistas. Conclui-se que é 

urgente o conhecimento e o reconhecimento da gravidade da situação atual por parte dos 

adultos educadores e responsáveis, sob pena de comprometer-se drasticamente o futuro 

das gerações. Devido à gravidade da questão, alguns países já estabeleceram como lei a 

proibição do uso dos aparelhos de telefonia móvel em escolas, durante as aulas, exceto 

sob supervisão dos professores, realidade também vivenciada em Cuiabá, cidade alvo 

desta investigação.  

 

Palavras-chave: Ensino; neurociência; sistema de recompensa cerebral. 
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ABSTRACT 

 

The experiences in the current context of mankind are being marked by virtual 

experiences that affect all dimensions of human relations and the lifestyle of the 

individual, since from those relations with the macrosocial world up to and above all, the 

most intimate bonds that include family, school and work. The general objective of this 

investigation was to understand the habits and practices of the participants' daily lives, 

their actions, reactions and emotions when making use or not of the smartphone. This 

study characterizes the concern with the teenager, mainly due to the fact that their brain 

is in transformation, as explained by the current neuroscience. Knowing the functioning 

of the reward system of the teenager brain, which affects the preferences, desires and 

ideas, resulting from the effects of the neurotransmitter dopamine, favors the 

comprehension, by fathers, mothers and educators, about several behaviors observed in 

relation to the use of electronic devices. The alert regarding the use of the smartphone is 

in relation to the excess, currently considered addiction (DSM-V, 2014). This study is 

characterized as quali-quantitative and has as instruments in Part 1 (quanti) a 

questionnaire of 41 questions of which three are open, whose statistical treatment was 

given in a descriptive and inferential way; histograms, averages and BoxPlot, ANOVAs 

(Analysis of variance) and Pearson correlation. The analyses were carried out in the R 

program (R Core Team, 2018), using the Ggplot2 packages (Wickham, 2018) and 

Wordcloud (Fellows, 2018) and it was applied in a sample of 310 participants between 

11 and 17 years (N310 = 129 M and 181F) from six schools (two private and four public) 

of elementary school in the West Region of Cuiabá. In Part 2 (quali) had as instrument 

the application of focal group (GATTI, 2005), with posterior Content Analysis of Bardin 

(2016) performed in two groups in a total of 15 students between 11 and 17 years old, 

from elementary school, from two public schools in the same region form Cuiabá. As a 

result, we find the worrying reality of addiction in Internet and smartphone in consonance 

with current researches of official organs and doctor researchers and neuroscientists. It is 

concluded that it is urgent to know and acknowledge the seriousness of the current 

situation by the adult educators and guardians, under penalty of drastically compromising 

the future of generations. Due to the seriousness of the issue, some countries have already 

established as a law the prohibition of the use of mobile phone devices in schools, during 

the classes, except under the supervision of teachers, reality also experienced in Cuiabá, 

the target city of this investigation. 

 

 

Keywords: Teaching; Neuroscience Brain Reward system. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos temas da atualidade que gera impacto na vida das pessoas, mundialmente, 

é o uso dos dispositivos eletrônicos que propiciam acesso à Internet através de redes 

móveis sem fio, tanto que uma das cenas mais vistas entre as pessoas ao redor do planeta 

é alguém com os ombros curvos utilizando um smartphone, pela fácil mobilidade e acesso 

a incontáveis possibilidades do espaço virtual; sobretudo no cotidiano dos adolescentes, 

cujo desenvolvimento do cérebro ainda está em formação (HERCULANO-HOUZEL, 

2005). 

Segundo Abrusio (2015), há fortes impactos tecnológicos na educação e na 

cidadania, uma vez que o surgimento da tecnologia permitiu acesso simplificado, barato 

e fácil para enorme quantidade de informações sobre quase tudo que existe no mundo. 

“As vantagens de seu uso têm sido testadas e comprovadas também em terapias médicas, 

incluindo psicoterapias” (ABREU et al. 2008, p. 157); também cresce a números 

alarmantes o fenômeno das vídeo-consultas com aplicativos e planos de saúde 

especializados na Europa, já que o binômio tempo-espaço está realmente fluído na 

contemporaneidade (BAUMAN, 2001).  

Contudo, devido ao uso excessivo da Internet e dos dispositivos eletrônicos, 

especialmente por crianças e adolescentes, Jensen (2016) aponta que tais tecnologias 

podem resultar em um novo transtorno psiquiátrico e psicológico. 

Sobre a existência de uso compulsivo ou dependência de Internet, esse evento já 

foi reconhecido na edição do DSM-V1  (2014) caracterizado como “Transtorno do Jogo 

pela Internet”; tal inclusão justifica-se pelas evidências de que os comportamentos de 

jogo ativam o sistema de recompensa no cérebro do usuário, que é análogo ao ativado 

pelo consumo de drogas e gera sintomas comportamentais semelhantes aos provocados 

por esse uso.  

O transtorno da prática de jogos eletrônicos ainda é subestimado pelo fato de as 

pessoas acharem que têm controle sobre o tempo que passam on-line, ignorando, assim, 

                                                 
1 Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, publicação da Associação Psiquiátrica 

Americana, desde 1952. Usado por psicólogos, médicos e terapeutas ocupacionais. tem sido uma das bases 

de diagnósticos de saúde mental mais usados no mundo. Atualmente, está em vigência a versão 5. 
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as características psicológicas e os principais sintomas apresentados pelo sujeito em 

dependência ou em vias de que: 

 

O transtorno do jogo pela internet tem importância 

significativa para a saúde pública, e pesquisas adicionais 

podem eventualmente levar a evidências de que o 

transtorno [também em geral referido como transtorno por 

uso da internet, adição à internet ou adição a jogos] tem 

mérito como um transtorno independente (DSM-V, 2014 

p. 796). 
 

Sobre essa realidade, a literatura especializada propõe que os pais e os educadores 

devem estar alertas em relação ao uso excessivo do smartphone2 pelas crianças e 

adolescentes. Uma recente lei, que havia sido promulgada em 2010 e em 2018 foi 

aprovada em definitivo pelo governo francês, determina que a partir de 2019 os 

smartphones serão proibidos nas escolas do país, exceto para fins pedagógicos, do quinto 

ano do ensino fundamental até o ensino médio, que no entendimento do ministro da 

Educação, Jean-Michel Blanquer, autor do livro sobre o prenúncio dessa medida, em 

entrevista concedida ao El País3, declarou que essa será uma “medida de desintoxicação” 

para combate da distração em sala de aula.   

Há evidências de que tal hábito pode se tornar uma dependência, Jensen (2016), 

conforme já citado, pois age no sistema de recompensas do cérebro, cujo efeito 

dopaminérgico4 é descrito por neurocientistas como Damásio (2012) e Herculano-Houzel 

(2009).   

Conexão com a Internet, jogos, reprodução de músicas, mensagens de texto e de 

voz, registro e armazenamento de imagens, gravação e visualização de vídeos, acesso às 

redes sociais, comércio eletrônico, leituras, controle remoto e incontáveis aplicativos, 

inclusive a ação para ligações telefônicas, todas essas opções são realizadas através do 

smartphone, dispositivo que popularmente é denominado entre os adolescentes 

brasileiros como celular. Para muitos usuários, a atenção a ele se torna maior do que ao 

                                                 
2 Termo de origem inglesa que significa telefone inteligente. É um celular com tecnologias avançadas que 

inclui programas executáveis com sistema operacional e características equivalentes aos computadores, 

como hardware e software. Capaz de conectar redes de dados para acesso à Internet. 
3 BLANQUER, Jean-Michel. “El profesor, en el mundo de mañana, será aún más importante que hoy”. 

Paris: 13 abr. 2018. El País. Entrevista concedida a Marc Bassets. Disponível em: 

<https://elpais.com/internacional/ 2018/04/13/actualidad/1523631029_267641.html>. Acesso em 20 Jul. 

2018. 
4 Refere-se aos efeitos da dopamina, neurotransmissor cuja principal função é ativar os circuitos de 

recompensa do cérebro, uma substância que age tanto ativando quanto inibindo a atividade cerebral em 

função do lugar em que é liberada. Os efeitos dopaminérgicos serão abordados no segundo capítulo. 

https://elpais.com/autor/marc_bassets_claret/a/
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relacionamento humano, sendo que o uso em excesso pode afetar dimensões importantes 

no cérebro adolescente, uma vez que ele está em uma fase marcante de desenvolvimento, 

o que gera impactos hormonais\bioquímicos negativos, bem como nas relações 

biopsicossociais do sujeito (HERCULANO-HOUZEL, 2005; JENSEN, 2016). 

Nos últimos anos, ampliou-se a necessidade de estudos sobre os impactos e 

possíveis consequências em relação a ganhos, perdas, benefícios ou prejuízos 

relacionados ao uso em excesso das novas tecnologias, a exemplo do dispositivo 

smartphone. Tal necessidade decorre das mudanças significativas estabelecidas nas 

dimensões emocional, social e pessoal como resultado dessa interação. Sobre essas 

consequências, discorrem King, Nardi e Cardoso (2015), organizadores do livro 

Nomofobia, juntamente com outros profissionais de saúde e comportamento humano. 

Quanto às observações feitas em pacientes com dependência patológica de novas 

tecnologias, King e Nardi (2015) apontam que nos casos que têm relação com transtornos 

de ansiedade, se torna agravante, pois o quadro é propício para gerar dependência 

tecnológica. O mesmo ocorre com pacientes com diagnóstico inicial de transtorno do 

pânico, que começaram a apresentar dependência patológica do smartphone como 

maneira de se sentirem mais seguros e confiantes ao saírem para ambientes externos. Os 

autores apresentam relatos de pacientes que quanto mais se sentem afetados pelo 

transtorno, mais dependentes se tornam do dispositivo eletrônico, e confessam que dessa 

maneira há uma sensação de segurança como se fosse a companhia de outra pessoa, o que 

contribui para o vício pelo aparelho. O estudo aponta que foi constatado gradativamente 

um desapego das tecnologias decorridas pela dependência patológica, à medida em que 

foi ocorrendo o tratamento dos transtornos de ansiedade e pânico (KING, NARDI e 

CARDOSO, 2015). 

Por isso, no Brasil, os profissionais da área de saúde mental do Laboratório de 

Pânico e Respiração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que lidam com esses 

transtornos, devido à necessidade de criarem um protocolo específico para atenderem 

pacientes que traziam essa demanda de dependência, adotaram a classificação 

“nomofobia”, um termo aplicado para designar sentimentos, sensações e sintomas 

associados à falta ou à impossibilidade do uso de dispositivos eletrônicos, a exemplo do 

smartphone. O que antes era observado nos pacientes e registrado apenas como 

ansiedade, insegurança, angústia ou desconforto, em função da dependência dos 

aparelhos eletrônicos, recebe a denominação de nomofobia (KING e NARDI, 2015). 
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Esclarecem King e Nardi (2015) que o termo nomofobia, originado na Inglaterra, 

deriva da expressão no-mobile, significa: sem celular; em junção com a palavra fobos, 

que quer dizer fobia ou medo, em grego, dessa associação surgiu a nomofobia, ou seja o 

medo de ficar sem o dispositivo smartphone, que pode ser acometido por qualquer sujeito, 

inclusive o adolescente. O termo nomofobia passou, então, a fazer parte da categoria das 

fobias, podendo ser utilizado para nomear a angústia ou desconforto surgidos pelo medo 

de ficar impossibilitado de se comunicar pelo smartphone ou pela Internet.  

O sujeito nomofóbico, portanto, caracteriza-se por ser portador de sensações 

desconfortantes devido à impossibilidade de se comunicar através do smartphone ou 

outro dispositivo similar com conexão à rede de Internet, cuja relação seja de 

dependência. As fobias geralmente surgem na infância e na adolescência, podendo 

persistir até a fase adulta, se não forem tratadas de maneira adequada. A nomofobia é 

caracterizada não apenas pela dependência do aparelho celular, mas pelos sintomas que 

essa situação provoca, e isso é visto como sinal de alerta para um transtorno primário, 

esclarecem King e Nardi (2015). O comportamento do portador é importante para que os 

profissionais da área da saúde possam identificar o transtorno ainda em estado inicial.  

Mediante o atual contexto, esta investigação tem, como objetivo geral, 

compreender os hábitos e práticas do cotidiano dos adolescentes, as ações, as reações e 

as emoções deles, frente ao uso de redes sem fios disponibilizadas em aparelhos móveis, 

como o dispositivo smartphone. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

quantitativa/qualitativa, com os instrumentos questionário e grupo focal, em seis escolas 

situadas nas regiões Oeste do município de Cuiabá (IPDU, 2007), sendo duas de âmbito 

municipal, duas estaduais e duas particulares. 

Este estudo emerge a partir de uma demanda social, caracterizada pelo vício à 

Internet, considerando que essa dependência implica saúde pública, comprometendo, 

inclusive, as gerações futuras. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde (OMS)5 

anunciou na décima primeira versão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11), 

a inclusão do vício em jogos de videogame como um transtorno mental. A OMS define 

esse distúrbio como um padrão de comportamento que pode ser persistente ou recorrente, 

cuja gravidade é suficiente para resultar em comprometimento significativo nas áreas da 

                                                 
5 ONU BR Nações Unidas do Brasil. OMS inclui vício em videogame em classificação internacional de 

doenças. Brasil, 2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/oms-inclui-vicio-em-videogame-em-

classificacao-internacional-de-doencas/>. Acesso em: 20 de Jul. de 2018. 
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vida pessoal, na educação, na família, no convívio social, no trabalho, reforçando a já 

citada demanda social. 

O que se propõe é uma análise quantitativa/qualitativa das informações 

produzidas sobre os hábitos desse público, bem como possíveis sintomas e 

comportamentos de risco em decorrência do tempo de uso e/ou facilitadores deles, 

associando variáveis numa estatística correlacional, que será apresentada no terceiro e 

último capítulo.   

O problema da pesquisa está relacionado aos possíveis impactos que podem surgir 

na vida do adolescente, a partir do uso em excesso do dispositivo eletrônico smartphone, 

cuja finalidade principal é o acesso à Internet. A relevância deste estudo pode ser marcada 

pela contribuição para que a recente demanda social, ligada ao vício pelas tecnologias 

digitais, possa ser mais bem entendida a partir da verificação dos hábitos e 

comportamentos dos adolescentes; além de dar visibilidade sobre esse tema para pais, 

educadores, professores e estudantes. O intuito é alertar sobre possíveis efeitos que 

poderão ocorrer no cérebro adolescente, advindos da dependência pelos dispositivos 

móveis.  

Esta pesquisa, portanto, divide-se em três capítulos: O Primeiro Capítulo, com o 

título: “História da Telefonia Móvel”, introdutoriamente, apresenta uma breve 

historiografia da origem e desenvolvimento da telefonia móvel desde o simples celular 

até os multifuncionais smartphones. O Segundo Capítulo, denominado: “Adolescência e 

os possíveis riscos dos eletrônicos para o cérebro”, traz as mais recentes discussões sobre 

a complexidade estrutural do cérebro adolescente. Apresenta, ainda, desde a etimologia 

da expressão “adolescente” e a relação adolescente - smartphone com base nos autores 

como Herculano-Houzel (2005, 2009), Jensen (2016), Erikson (1976), Bauman (2005) e 

outros. Por fim, o terceiro e último capítulo: “Metodologia de Pesquisa, descrição e 

análise de dados”, refere-se à pesquisa empírica que traz uma parte quantitativa, com 

questionários para uma amostra de 310 participantes, descrevendo e analisando o 

comportamento do adolescente em sua relação com o aparelho smartphone. Soma-se a 

essa pesquisa a parte qualitativa, construída a partir da realização de dois grupos focais, 

cujos dados foram analisados sob o método AC - Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016).  
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CAPÍTULO 1: HISTÓRIA DA TELEFONIA MÓVEL 
 

  

A tecnologia é um fator que sempre afetou o cotidiano do indivíduo, pois desde o 

surgimento do rádio e, posteriormente da televisão, eles contribuíram para a mudança de 

hábito. Para Silva e Silva (2017), ultimamente essas alterações têm se tornado mais 

contundentes, especialmente no cotidiano dos adolescentes, motivados pela facilidade e 

rápido contato que eles possuem com o mundo digital.   

Sobre o surgimento do telefone móvel celular, esse foi um advento que contribuiu 

para a diversificação no modo de as pessoas se comunicarem. Entre o final dos anos de 

1940 e início da década de 1950, surgiram os primeiros sistemas que ofereciam o serviço 

de telefonia móvel nos EUA e na Europa. Rodovalho e Júnior (2014) apresentam que 

devido ao rudimentar sistema analógico da época, esse era um serviço com mobilidade 

reduzida, péssima qualidade, sendo o uso da rede pouco atrativo.  

No início desse período, nos EUA, o aparelho recebia somente o nome de telefone 

móvel. Fortuna (2015) discorre que essa denominação foi antes de o conceito de células 

ser difundido, o que ocorreu nas décadas de 1970 e 1980, propagando-se globalmente. 

No Brasil, o histórico do uso da telefonia móvel celular surgiu no fim da década de 1980 

e a disponibilidade ocorreu a partir do início da década de 1990. Surgiu em substituição 

a um sistema simples de rádio-chamada, denominado de pager.  

Fatores como a privatização das telefonias existentes no país e o favorecimento 

para a introdução dos sistemas digitais, uma tendência mundial, fez com que daquela 

década para cá, o Brasil tenha adotado novos sistemas de operação de redes móveis. Essa 

história está dividida em gerações.  Xavier (2006) mostra que a Primeira Geração (1G) 

contava com uma tecnologia de sistema analógico, cujo sistema de frequências era par, 

como o de rádio. O foco estava na transmissão de voz, apenas isso era permitido.  

Em seguida, Xavier (2006) discorre sobre o surgimento da Segunda Geração (2G), 

disponibilizada pelas tecnologias conhecidas como TDMA, CDMA e GSM, cujas 

frequências deram um salto tecnológico para o estabelecimento da conversação, sendo 

este o objetivo do telefone celular até essa geração. O marco dessa última tecnologia da 

segunda geração, o GSM, deu-se pelo conhecido chip, um cartão do Módulo de 

Identidade de Assinante (SIM). Nele passaram a serem armazenadas as informações de 

cada assinante. Foi ao passar do sistema analógico para o digital que surgiram novos 
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serviços como mensagens curtas (SMS), serviços de mensagens multimídia (MMS) e 

melhoria na qualidade de voz, que foram os destaques dessa época. Até que chegasse a 

próxima geração, apareceu uma versão intermediária, como aponta Fortuna (2015), 

denominada 2,5G um sistema intermediário que contribuiu para melhoria da qualidade 

dos serviços oferecidos. 

 

 

1.1. O salto quântico do aparelho celular até o smartphone 

 

Então, surgiu a Terceira Geração no uso da telefonia móvel (3G), para oferecer 

mais eficiência na transmissão de dados sem fio, destaca Xavier (2006). Esse contexto da 

digitalização disponibiliza o acesso à Internet, recursos para baixar áudios e vídeos, mp3, 

games 3D, e-mail multimídia, videoconferência, comércio eletrônico. A partir daí marca-

se a chegada dos smartphones, os celulares inteligentes popularizados que surgiram após 

a primeira década do século XXI, compostos por sistemas operacionais, como Android, 

iOS, dentre outros. Além do uso da voz, o acesso aos jogos eletrônicos, às redes sociais, 

às câmeras fotográficas, filmadoras e um arcabouço de aplicativos que fizeram com que 

o uso de conversação se tornasse apenas mais um recurso, nem sempre utilizado, 

principalmente pelo público infanto-juvenil. 

Assim, desde 2012, o Brasil adota na telefonia o sistema de Quarta Geração (4G), 

que propicia melhora na infraestrutura para transmissão de dados e maior alcance do 

sistema banda larga, em relação ao 3G. Ampliou-se essa rede após a Copa do Mundo, em 

2014, e continua em expansão nas cidades do interior do país, fator este que, cada vez 

mais, alavanca o consumo de aparelhos novos mais modernos. Faz uso da última 

tecnologia 4G quem possui os smartphones adequados a essa tecnologia, que está 

presente em quase cem por cento das áreas de cobertura do país.   

Rodovalho e Júnior (2014) discorrem que o sucesso da telefonia móvel no Brasil 

foi impulsionado após o surgimento da Internet, por volta de 1993, fato que tornou o 

serviço de banda larga móvel uma necessidade geral. Foi uma evolução que alavancou da 

primeira geração, analógica, aos posteriores padrões digitais, com significativos 

aumentos no número de usuários. 

Foi vertiginoso o crescimento do mercado dos dispositivos móveis eletrônicos, 

desde a primeira geração até a chegada da quarta. No primeiro ano de operação da 

telefonia celular, em 1990, o país registrou o número de 667 aparelhos (XAVIER, 2006, 
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p.308). Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL, 2017) o ápice da telefonia celular registrou, até setembro de 2017, a marca de 

241.062.955 linhas de dispositivos móvel em operação no país. Este número, atualizado 

em outubro de 2018, apontou uma queda de quase 8,5 milhões, totalizando 233,35 

milhões de linhas, fato ocorrido em razão da perda de mercado das grandes operadoras 

nesse período.  

Apresentamos também a divulgação de dados de uma pesquisa realizada pelo 

Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas 

de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, sobre uso de tecnologia no Brasil, em que 

destaca a quantidade de smartphones ativos no Brasil, pois já ultrapassa o número de 

habitantes. Os dados revelam que são 220 milhões de celulares em funcionamento no país 

contra 207,6 milhões de habitantes, o que corresponde a mais de um dispositivo móvel 

por pessoa. Ao considerar a soma total dos aparelhos portáteis (somando tablets e 

notebooks) foram 306 milhões mensurados em 2018, uma média de 1,5 por habitante. No 

entanto, a pesquisa indica que cerca de 70% dos dispositivos usados para conexão com a 

internet no país são smartphones. E a previsão para 2019 é que possa haver o alcance da 

marca de dois aparelhos portáteis por habitante (FGV/EAESP, 2018).  

Nota-se uma diferença entre os números da Pesquisa FGV/EAESP e os dados da 

ANATEL, o que justifica-se em razão dos períodos de apuração, pois a primeira foi 

divulgada em maio de 2018, enquanto as últimas referências foram disponibilizadas em 

outubro do mesmo ano; e com elementos mais recentes, indiciando elevação da quantia 

de celulares smartphones em torno de um trimestre apenas. O coordenador da Pesquisa 

FGV-EAESP (2018), professor titular de Tecnologia da Informação, Fernando S. 

Meirelles, comenta sobre o domínio de várias funções que o smartphone tem adquirido, 

e que há uma migração do uso dos dispositivos digitais, com destaque para os jovens o 

que confirma a crescente presença deste recurso tecnológico no cotidiano deles, desde a 

adolescência.  

Mencionam Balbani e Krawczyk (2011) que o custo de uma linha telefônica 

residencial fixa era elevado nas décadas anteriores à chegada do aparelho celular. O 

celular ainda era um modelo simples com funções interativas reduzidas, pois era utilizado 

apenas para efetuar ligações telefônicas e mensagens de texto. Posteriormente entrou no 

mercado o smartphone, a versão inteligente do dispositivo, com incontáveis opções de 

interatividade pela Internet; isso facilitou a aquisição dos aparelhos devido ao menor 

preço, além da mobilidade oferecida. No atual contexto, o smartphone passa a ser o 
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principal aparelho do brasileiro, e de maneira individual, na maioria dos casos, levando o 

país e se tornar um dos maiores consumidores de celular no mundo (BALBANI E 

KRAWCZYK, 2011). 

Sobre o uso crescente do smartphone, uma pergunta que deve ser feita é: Quais 

são os efeitos causados pelo uso dos aparelhos eletrônicos, especialmente o smartphone, 

na vida dos adolescentes brasileiros? A tentativa de resposta a essa pergunta dar-se-á no 

próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 2: ADOLESCÊNCIA E OS POSSÍVEIS RISCOS DOS 

ELETRÔNICOS PARA O CÉREBRO  

 

 

Este capítulo visa elucidar a influência dos aparelhos eletrônicos na faixa etária 

denominada “adolescência”, a fim de responder a pergunta levantada no final do capítulo 

anterior: Quais são os efeitos causados pelo uso dos aparelhos eletrônicos, especialmente 

o smartphone, na vida dos adolescentes brasileiros? A estrutura desta parte se inicia pela 

etimologia da palavra “adolescente”; seguida de uma abordagem sobre os possíveis riscos 

dos eletrônicos para o cérebro nesta fase do desenvolvimento. Por fim, o sistema de 

recompensa do cérebro, o efeito dopaminérgico e da tecnologia na aprendizagem.  

 

 

2.1. Etimologia do termo “Adolescente” 
 

Etimologicamente, a palavra “adolescência” representa bem os atributos dessa 

etapa da vida humana. “Ela vem do latim ad (a, para) e olescer (crescer), significando a 

condição ou processo de crescimento, em resumo, o indivíduo apto a crescer. 

Adolescência também deriva de adolescer, origem da palavra adoecer.” (OUTEIRAL, 

2008, p.4). 

O conceito da palavra “adolescência” é mais recente do que “infância”. Ele surgiu 

no fim do século XIX, descrita pelo renomado escritor francês Victor Hugo, quando ainda 

estava no quartel. Nem mesmo Freud escreveu sobre essa fase com esta denominação, 

por não fazer parte da língua alemã, na época; em todos os escritos dele o termo utilizado 

foi puberdade ou juventude (OUTEIRAL, 2008).  

 Há registros de que filósofos da Grécia antiga, como Platão e Aristóteles, teciam 

comentários sobre a natureza da juventude. O pesquisador John W. Santrock, Ph.D. em 

psicologia do desenvolvimento, apresenta na linha do tempo aspectos fundamentais do 

desenvolvimento dessa importante fase transicional do ciclo da vida, desde o século IV 

a.C., quando Platão disse que o raciocínio não pertencia à infância, pois aparece 

inicialmente no início da juventude, época em que deveriam estudar ciências e 

matemática, alusão que ele faria à fase que futuramente seria denominada “adolescência”. 

Aristóteles argumentou que a tomada de decisões é o aspecto mais importante dessa etapa 

da vida, cuja ênfase não difere das visões contemporâneas que encaram independência e 
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a identidade como aspectos fulcrais dessa fase da vida humana. O filósofo ainda 

reconheceu o egocentrismo dos adolescentes, chegando até a comentar que eles acham 

que sabem tudo e agem como se estivessem certos disso (SANTROCK, 2003). 

No percurso da Idade Média, os adolescentes, igualmente às crianças, embora 

esses termos não tivessem sido adotados, eram vistos como “adultos em miniatura” e era 

imposta a eles uma disciplina rígida, contexto também elucidado por Papalia, Olds e 

Feldman (2010). Foi no século XVIII que o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau 

restabeleceu a crença de que as etapas infância e adolescência diferiam do ser adulto, e 

concordava com a concepção de Platão sobre o raciocínio, que deveria ser desenvolvido 

nesse início de juventude.  

De maneira geral, a ideia dessa fase do desenvolvimento humano está presente há 

milênios, no entanto, como período distinto entre infância e fase adulta, remonta entre o 

fim do século XIX e início do século XX, com a sedimentação do termo “adolescência”, 

conforme já citado, quando foi desenvolvido por estudiosos da psicologia, da educação e 

reformadores urbanos (SANTROCK, 2003). 

A adolescência é também altamente influenciada pela construção social, conforme 

definem Papalia, Olds e Feldman (2010), por se tratar de uma transição no 

desenvolvimento humano, marcada por alterações físicas, cognitivas e psicossociais, cujo 

início se dá por volta dos onze anos, ou até menos, e que pode chegar até aos 21 anos de 

idade, com alguma divergência atual sobre seu término com clara influência da questão 

social e de gênero. A primeira fase é conhecida como puberdade, até os quatorze anos e 

resulta de um processo de maturidade sexual. Ela é uma transição de saída da infância, 

cujo desenvolvimento não é apenas físico, pois ocorre paralelamente nas dimensões que 

envolvem competências cognitiva e social, assim como autonomia, intimidade, 

autoestima e poder decisório. Esse período é também caracterizado por uma fase de riscos 

e divergências, elucidam as autoras, pelas dificuldades encontradas no trato social com 

tantas mudanças concomitantes. 

Como contribuição no processo para melhor entendimento sobre as fases do 

desenvolvimento do indivíduo, o filósofo austríaco Rudolf Steiner criou uma linha de 

pensamento pedagógico denominada Antroposofia, que surgiu a partir da observação dos 

ritmos da natureza, no sentido do desenvolvimento da vida. Ele elaborou a Teoria dos 

Setênios, partindo do princípio do contexto em que todos estamos imersos, uma metáfora 

sistêmica que consiste na observação de mudanças significativas a cada período de sete 

anos (LANZ, 2013). 
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A teoria dos setênios, conforme descreve Lanz (2013), na obra A Pedagogia 

Waldorf,  objetiva uma compreensão sobre a condição cíclica da vida, pressupondo que 

cada ciclo se destaca pelos conhecimentos adquiridos no setênio anterior, visando novos 

desafios. Não se trata de ciclos fechados de cada sete anos cronológicos na vida do 

indivíduo, mas sobre uma referência metafórica ao organismo adaptado, em ritmo cada 

vez mais acelerado, no decorrer dos tempos. 

A primeira fase da teoria é marcada pela infância. A adolescência se encontra mais 

para o final do segundo setênio, que compreende a faixa etária dos sete aos quatorze anos 

de idade, denominada como “sentido de si, autoridade do outro”e se interliga ao ciclo 

segunte intitulado terceiro setênio, dos quatorze aos vinte e um anos, que marca maior 

abrangência da adolescência, denominada por Steiner de “puberdade/adolescência - crise 

de identidade” (LANZ, 2013).   

O segundo setênio, compreendido de sete a quatorze anos, em cujo aspecto final 

da fase está a adolescência, é marcado pelo início do despertar do sentimento próprio, que 

numa alude aos órgãos internos, pulmão e coração, como promotores de interiorização e 

externalização da vivência, fazendo-se necessário que as autoridades, pais e professores, 

assumam papéis de mediadores com limites e sem exposição excessiva, para equilíbrio 

desse ciclo no desenvolvimento do indivíduo. Entende-se aqui, neste ciclo, segundo a 

exposição de Lanz (2013), que se os pais e educadores não exercerem autoridade com 

noções de valores, limites e regras ressonantes, podem determinar uma imagem de mundo 

- para aqueles que estão saindo da infância para a puberdade - muito libertária, sem inibir 

comportamentos perigosos, o que pode provocar vícios, como as drogas, cujo efeito da 

dependência no cérebro equivale ao uso demasiado do smartphone.  

Ainda neste ciclo, Lanz (2013) pontua que se a autoridade for excessiva e rígida, 

o ser educado pode ter uma visão cruel do mundo à sua volta, provocando um 

desiquilíbrio no ritmo do desenvolvimento desse cérebro em formação, com impactos 

doentios até quadros somáticos. O autor assevera que as atividades de contos de estórias, 

brincadeiras e trabalhos artísticos são fundamentais para as crianças moldarem a 

participação delas no mundo. Mas vemos uma contraposição na realidade atual em que 

crianças, a partir de três anos, já são possuidoras de aparelho smartphone e os manuseiam 

para acesso a vídeos, jogos, filmes e fotos, com anuência dos educadores responsáveis. 

Por fim, Lanz (2013) observa que o segundo setênio, que culmina com a puberdade, 

provoca significativa transformação psíquica e mental e amadurecimento físico, e que 
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pode ser visto como um erro tratar como se apenas esse último aspecto fosse o único. Há 

um turbilhão maior do que isso. 

A partir do final do segundo setênio e com a entrada do terceiro, o princípio da 

liberdade passa a ser o regente. É o momento em que o processo de metamorfose do 

adolescente o leva à necessidade de obter aprendizados pelo viés da liberdade, explicita 

(LANZ, 2013).  

Observa-se que, nessa fase, em que vivenciará forte tensão, o adolescente precisa 

de um espaço que seja de liberdade tanto externa como internamente, pois para ele as 

diversas vivências são importantes.  É nesse período que surge forte necessidade de ser 

ele próprio, ocorre a busca por descobrir a própria identidade, a necessidade de libertar-

se das situações intensas, dos conflitos perturbadores e desorientadores da adolescência 

(ERICKSON, 1976).  

Eis que surge o terceiro setênio, ciclo que vai dos 14 aos 21 anos de idade, e que 

compreende maior parte da adolescência, marcada pelo ápice do desenvolvimento 

cognitivo.  Lanz (2013) destaca que essa fase representa a liberdade que todo adolescente 

almeja e é típico o comportamento de não gostar de cobranças feitas por pais, professores 

ou familiares mais velhos. Diferente do segundo setênio, em que o adolescente vive uma 

fase de latência (em linguagem psicanalítica), neste ciclo as forças que se acumulam nos 

órgãos centrais se espalham permeando no sistema metabólico e o corpo completa o ciclo 

de formação, destaca-se o prazer sexual, as práticas ilícitas, enfim tudo se torna 

impetuoso. Nessa transformação, a noção de espaço muda de sentido, surgindo, então, a 

possibilidade de “ser”, o espaço desse adolescente é o mundo, logo não se resume apenas 

à família e à escola. Nesse cenário, acontecem as primeiras trocas com a sociedade, os 

questionamentos. É quando o adolescente precisa se reconhecer e ser reconhecido, 

encontrar “sua tribo” na qual se identifique. 

O anseio pela liberdade nesse terceiro setênio, o que significa também um sentido 

de exposição, pode ocorrer em ambientes de tensão cercado por possibilidades, 

impossibilidades e desejos, o que pode provocar rompimentos nas relações por 

características próprias dessa fase, como dificuldade em ouvir e entender as posições do 

outro.  

Essa fase do desenvolvimento, conforme aponta Lanz (2013), é composta por 

intensa energia interna que se o adolescente não tiver vivenciado bem os papeis dos ciclos 

anteriores, pode perder o controle de si mesmo e precisar de intervenção, por se tornar 

um contexto de fragilidade em que as drogas, bem como outras formas de vício, podem 
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fazer parte da vida dele. O adolescente, na esperança de encontrar em volta de si mesmo 

algo que corresponda à sua realidade interna, caso não recorra a mecanismos de fuga pela 

angústia de não poder encontrá-lo, pode se tornar vulnerável ao vício análogo às drogas, 

como a dependência pelos aparatos tecnológicos, opção característica do mundo atual, 

que pode representar essa possibilidade de encontro com tal mundo idealizado. Sobre 

isso, o matemático Setzer (2001) ressalta sobre a situação de risco em que o adolescente 

encontra no atual contexto de tornar-se dependente dos jogos eletrônicos, especialmente 

através de dispositivos como o smartphone. Contudo, essa fase é também o momento do 

discernimento, das escolhas profissionais, do desenvolvimento do pensamento autônomo, 

ainda que com julgamento precário, embora não se admita. 

A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano em que o cérebro, uma 

obra ainda em desenvolvimento, passa por grandes mudanças nas estruturas que 

envolvem emoções, julgamento, organização do pensamento e autocontrole. Etapa que 

pode auxiliar a explicar, segundo Jensem (2016) e Herculano-Houzel (2009), 

determinados comportamentos de risco e ímpetos dos adolescentes, destacando-se que 

nessa fase de desenvolvimento eles ainda não possuem plena capacidade para perceberem 

os possíveis riscos a que são expostos. 

O ser adolescente apresenta diversos aspectos comportamentais nem sempre 

entendidos por pais e educadores, que surgem a partir de um temperamento meigo, 

desencadeando-se em rompantes intensos, estranhos, desconhecidos, desinteressados, 

imprevisíveis e com alterações de humor. Sobre isso, Herculano-Houzel (2009) pontua 

evidências neurocientíficas mostrando que essas intensas transformações ocorrem no 

cérebro e no corpo do adolescente, durante a fase do desenvolvimento, no período da 

adolescência, quando passam por uma ampla reorganização provocada por intensa 

explosão de hormônios.  

Estudos neurocientíficos recentes deixam claros que reações impulsivas e 

intempestivas dos adolescentes ocorrem devido ao amadurecimento tardio do córtex pré-

frontal. Diante de uma emoção forte ou uma tomada de decisão, por exemplo, o 

adolescente se baseia só na amígdala, de caráter instintivo, o que não lhe permite ter senso 

autocrítico, controle e avaliação de consequências. A explicação, dada pelos 

neurocientistas Jensen (2016) e Eagleman (2017), é o fato de o córtex pré-frontal ser a 

última camada do cérebro a chegar à fase do amadurecimento. E por ser a área 

responsável por ações como tomada de decisão, organização, planejamento, atenção, 

empatia, controle de emoção, dos riscos e dos impulsos, além da resolução de problemas, 
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e ainda estar incompleta na adolescência, quem executa tais funções neste período é a 

amígdala, como referido, parte cerebral associada aos impulsos, à agressividade e ao 

comportamento instintivo. 

Tais alterações afetam o cérebro do adolescente com picos de alta e baixa 

motivação para as rotinas, tornando-o ora isolado, ora exposto à diferentes sensações, 

ocorrendo em uma fase de exposição a novas experiências. Quase tudo isso pode ser 

explicado pela ótica neurológica, psicológica e fisiológica. Neurologicamente, pelo fato 

de o cérebro passar por  modificações significativas, trata-se de um fator que pode deixar 

os adolescentes instáveis e propensos a fragilidades como transtorno de humor ou mesmo 

sintomas físicos, embora não seja a norma, pois a maioria dos adolescentes atravessa esse 

período sem problemas graves de saúde ou do comportamento; sendo este último 

associado ao fator psicológico, conforme já abordado no parágrafo anterior, em que se 

apresenta por diversos aspectos que devem ser entendidos por professores e cuidadores 

em geral. No entanto, quaisquer sinais de modificação drástica do humor ou do 

comportamento que os adolescentes manifestarem, é importante que os responsáveis, pais 

e educadores, deem atenção aos fatos e os encaminhem a profissionais da área. 

Explicitam Jensem (2016), Setzer (2012) e Herculano-Houzel (2009) que um 

contexto permeado de vulnerabilidades, incertezas e por vezes incompreensão, por parte 

de cuidadores, aumenta o risco de facilmente os adolescentes se tornarem viciados em 

novas tecnologias, a exemplo dos meios de comunicação sociais e da Internet, como uso 

demasiado do smartphone.  

 Jensen (2016) alerta que parte do problema sobre a compreensão do 

comportamento dos adolescentes está nos adultos, e que é mais frequente transmitir a eles 

mensagens conflituosas do que de aceitação. Um desses conflitos pode surgir na ocasião 

das principais mudanças morfológicas inerentes ao período: quando nas meninas 

começam a se desenvolver as mamas, ou quando os meninos passam a ter pelos no rosto; 

então, atribuem-lhes responsabilidades e cobranças como se já fossem adultos. Pode 

também ocorrer o oposto, ainda os tratarem como se fossem crianças, dando-lhes o 

mínimo poder de escolha e autonomia. 

O orgulho e a reputação são autoafirmações importantes para os adolescentes, 

nessa fase da vida em que ainda não conseguem olhar tão bem para dentro de si mesmos 

e exercerem autocrítica com maturidade de um cérebro desenvolvido. Portanto, a visão 

adulta de ver os adolescentes apenas como atrapalhados, esquecidos, desorganizados, 

superficiais, desatenciosos ou rebeldes não convém como processo de ajuda. Da mesma 
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maneira, ridicularizá-los, emitir juízos moralistas, desconsiderá-los ou reprová-los. 

Pondera Jensen (2016), alertando pais, educadores e tutores, que o melhor é entrar na 

cabeça deles, ou seja, entenderem o contexto neuroquímico provocado na adolescência. 

O cérebro adolescente nessa fase de desenvolvimento, destaca a neurologista 

Jensen (2016), é um órgão importante, capaz de estimulação gigantesca e de proezas 

assombrosas no processo de aprendizagem, por isso a facilidade de os adolescentes 

lidarem com novas situações, da mesma maneira que se empolgam impulsivamente para 

situações de risco, expostos à falta de discernimento e até mesmo com juízo precário. 

Pontua a doutora em neurologia que: 

A flexibilidade, o crescimento e a exuberância são facas de dois 

gumes, porque um cérebro “aberto” e excitável também pode ser 

negativamente afetado pelo estresse, pelas drogas, por 

substâncias químicas e por um número de mudanças no meio 

ambiente. Por causa do cérebro muitas vezes hiperativo do 

adolescente, essas influências podem resultar em problemas 

dramaticamente mais graves do que são para adultos. (JENSEN, 

2016, p. 29) 

 

Não há dúvida para os neurocientistas de que os hormônios explicam parte do que 

acontece com os adolescentes. Contudo, há muito mais do que isso, pois constantemente 

novas conexões neurais vão surgindo, além do aumento do fluxo de substâncias 

neuroquímicas. Sobre isso a neurocientista Suzana Herculano-Houzel comenta que 

adolescência é mais que hormônios, é também uma revolução química e neurológica 

(HERCULANO-HOUZEL, 2005).   

As conexões que ocorrem no percurso do desenvolvimento humano, 

especialmente com o ser adolescente, com alta intensidade, não são apenas no corpo ou 

no cérebro, de maneira independente. Um dos conceitos derivados dos estudos das 

neurociências é dado por Damásio (1995) que provou que corpo e cérebro estão ligados 

por circuitos neurais e bioquímicos reciprocamente dirigidos de um para o outro e que, 

como ser humano, somos um organismo vivo e complexo possuidor de um corpo 

propriamente dito. Portanto, Damásio e outros pesquisadores do campo das neurociências 

quebram finalmente a dualidade cartesiana que separava o corpo da mente (DAMÁSIO, 

1995; HERCULANO-HOUZEL, 2009; YZQUIERDO, 2009). 

Quanto às mudanças no meio ambiente, isso envolve também o contexto dos 

relacionamentos e conexões com o mundo virtual através das redes sociais e da Internet, 

e mais especificamente o vício quanto ao uso do smartphone. Sobre essa consideração, 

Setzer (2012) elucida que a produção de substâncias no corpo e no cérebro do adolescente 
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provocadas pelo uso dos aparelhos eletrônicos são produzidas mesmo sem a ingestão de 

drogas químicas por vias orgânicas, o que gera vício em função do efeito dopaminérgico 

produzido. 

As autoras Silva e Silva (2017) em recente estudo bibliográfico publicado, de 

caráter exploratório, sobre os impactos cognitivos, sociais e afetivos dos adolescentes 

conectados à tecnologia digital, expõem que a literatura ressalta que um dos fatores que 

corrobora para o aumento dos conflitos familiares entre adolescentes e seus familiares se 

dá pelo uso em excesso e inadequado das tecnologias digitais, situação que altera as 

formas de convívio e tratamento entre os envolvidos, o que abre espaço para que pais e 

filhos estejam em mundos estranhos entre si. 

É importante observar que o desenvolvimento cognitivo, ou seja, o ato de adquirir 

conhecimentos e o meio pelo qual o ser humano interage com os demais é um processo 

que envolve mecanismos propícios à atenção, memória, percepção, raciocínio e 

linguagem. Sobre isso, as pesquisadoras Silva e Silva (2017)  descrevem que cognição é 

referenciada como objeto de estudo nas pesquisas neurocientíficas sobre adolescentes ao 

fazerem uso de técnicas de imageamento cerebral, a ressonância magnética funcional - 

IRMf6 , o que permite aos cientistas encontrarem na reformulação continuada do cérebro 

as bases para as mudanças cognitivas e comportamentais da adolescência.  

As regiões situadas no cérebro do adolescente e conhecidas como córtex frontal e 

no temporal são as áreas envolvidas nas funções cognitivas, emocionais e elaboradas. 

Essas localizações continuam expandindo e aumentando o número de sinapses. Supõe-se 

que o ponto mais alto dessa expansão no lobo temporal é atingido por volta de até 17 anos 

de idade, em estudo apresentado por Silva e Silva (2017), corroborado por neurocientistas 

e neurologistas como Herculano-Houzel, (2005) e Jensen (2016). 

A renomada neurologista Jensen (2016) faz, com propriedade, uma analogia do 

cérebro humano como se fosse um jogo quebra-cabeça, pela complexidade que nele há; 

ela compara o cérebro adolescente a um quebra-cabeça ainda em fase de conclusão, 

destacando que saber onde e como se encaixam as partes do cérebro é algo que faz parte 

do desempenho do neurologista, pois nele tudo sofre modificações, desde o tamanho até 

as incontáveis ligações internas que se prolongam durante  a fase do desenvolvimento. 

Sobre essa complexidade em desenvolvimento que é o cérebro adolescente, a neurologista 

destaca que: 

                                                 
6 Técnicas de imagiologia não invasivas como a Ressonância Magnética Funcional (fMRI), que permitem 

a observação das diferentes áreas cerebrais durante a execução de tarefas. 
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O cérebro adolescente é quase um paradoxo. Tem uma 

abundância de substância cinzenta (os neurônios que formam 

componentes básicos do cérebro) e um suprimento insuficiente 

de substância branca (o tecido conectivo que ajuda as 

informações a fluírem com eficiência de uma parte do cérebro 

para outra) -, e é por isso que o cérebro adolescente é quase como 

uma Ferrari novinha em folha: está preparada e abastecida, mas 

ainda não passou pela pista. Em outras palavras, ele está 

acelerado, mas não sabe muito bem para onde ir. Esse paradoxo 

leva a uma espécie de mensagem cultural confusa. Presumimos 

que, quando alguém tem aparência física de um adulto, deve ser 

mentalmente adulto. Os garotos fazem a barba e as garotas 

podem engravidar, mas em termos neurológicos, nenhum dos 

dois tem o cérebro pronto para o horário nobre: o mundo dos 

adultos (JENSEN, 2016, p. 32). 

Em face da riqueza de detalhes sobre o cérebro, exposta pela Dra Jensen (2016), 

é possível considerar o cérebro como extraordinária construção da natureza. Ele é uma 

engenhosidade que se estrutura estabelecendo conexões que se iniciam de trás para frente. 

Sobre essa edificação, Jensen (2016) diz que é configurada por uma gama de estruturas 

que interagem com o ambiente e regulam os processos sensoriais como noção de espaço, 

equilíbrio, visão, audição, tato, dentre uma série de tantos outros comandos e conexões 

estabelecidos ao longo da maturação cerebral.  

Esse conjunto estrutural inclui também o tálamo, o hipotálamo e o cerebelo, sobre 

o qual veremos mais adiante outras funções já descobertas, que vão além de limitá-lo à 

responsabilidade pelo equilíbrio e coordenação motora. Atualmente, o recurso mais 

utilizado para obter imagens dessa complexidade da natureza humana, o cérebro, é a 

ressonância magnética (IRMf), já citada, que mostra nitidamente o que há de distinto 

entre as substâncias nele contidas.  

É a espécie humana, dentre todas as espécies, a que possui a mais complexa 

estrutura de dobras cerebrais, processo evolutivo ocorrido nos últimos dois milhões de 

ano, na transição do Homo erectus para o homo sapiens. Jensen (2016) esclarece que é 

por isso que o cérebro, em função dessa complexidade apresentada, esplendorosamente 

sofisticada, em relação a outras espécies com funções cerebrais mais simples, não surge 

pronto na infância. Toda essa rede engenhosa que amadurece de trás para frente, ou seja, 

da parte posterior para a anterior, é que se desenvolve ao longo dos anos. São as partes 

frontais e as pré-frontais do córtex, as últimas a serem desenvolvidas, conforme 

anteriormente explicado. Por essa razão é que um adolescente ainda está na fase do 

amadurecimento cerebral, em que os estímulos externos, como o uso da tecnologia, 

podem afetar essa estrutura provocando modificações de impactos ainda não 

mensuráveis, sendo esse objeto de estudo cada vez mais crescente na atualidade.  
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O processo de maturação da parte posterior do cérebro é o que leva mais tempo 

para ser desenvolvido, o que é concluído somente quando se atinge a fase do final da 

adolescência. Nela, estão as regiões responsáveis pelas funções executivas que são os 

lobos frontais, ligadas ao juízo, discernimento e controle dos impulsos. Por não 

nascermos com todo esse conjunto pronto, ele se desenvolve de maneira bem devagar, 

sendo estimulado por uma série de eventos internos e externos peculiares ao contexto em 

que vive o adolescente (JENSEN, 2016); momento no qual os adolescentes usam o 

recurso da amígdala para tomada de decisões, conforme mencionado anteriormente, o que 

explica o turbilhão impulsivo adolescente.  

Ainda relativamente às funções executivas, elas também estão associadas a outra 

região do cérebro, além do córtex pré-frontal, denominada cerebelo, uma área que não é 

só responsável pela parte motora do sujeito, como se pensava anteriormente. Sobre essa 

constatação, pesquisadores brasileiros conseguiram um feito reconhecido em âmbito 

internacional, realizado no Laboratório de Neuroplasticidade do Instituto de Ciências 

Biomédicas (ICB) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); o médico Roberto 

Lent e a neurocientista Suzana Herculano-Houzel, mediante o uso de uma técnica criada 

por ela, conseguiram contar, com precisão, quantos neurônios existem no cérebro e nos 

demais órgãos encefálicos, que ficam alojados no crânio, conforme apresenta publicação 

da Revista Pesquisa FAPESP (ZORZETTO, 2012). 

Graças a essa descoberta, sabe-se hoje que o número de neurônios no cérebro 

humano é de 86 bilhões, ao contrário do que era publicado desde 1979, num cômputo de 

100 bilhões; cálculo que segundo a neurocientista Herculano-Houzel (2005) a 

incomodava por nunca ter encontrado fontes seguras na literatura científica sobre tal 

informação.  

Através desse estudo, Zorzetto (2012) divulga o esclarecimento dos 

neurocientistas sobre a constatação de que a maior parte das células cerebrais, os 

neurônios, não está no cérebro, e sim no cerebelo, região situada entre o cérebro e o tronco 

encefálico. Até então, a região cerebral que era considerada como principal responsável 

pelas funções executivas (habilidades que incluem o controle dos pensamentos, 

raciocínio, atenção, planejamento, inibição) era o córtex, que está situado na região 

anterior do cérebro (fig. 1). Essa é uma área que se desenvolveu muito no processo 

evolutivo do homo sapiens, e, talvez, por isso foi considerada a principal responsável por 

atividades cognitivas como atenção, memória e linguagem. O córtex humano foi 

mensurado com o peso de 1.200 gramas, ocupando a maior parte do crânio. Mas contém 
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apenas 16 bilhões de neurônios, pelo fato de conter outros tipos celulares disponíveis 

como células de glia (com diversas outras funções), enquanto o cerebelo, incrivelmente 

com apenas 150 gramas, abriga 69 bilhões de neurônios (ZORZETTO, 2012).  

Essa é uma descoberta que revoluciona os conceitos até então amplamente aceitos 

que mostravam que a função do cerebelo estava ligada apenas ao recebimento de impulsos 

sensitivos das articulações, órgãos responsáveis pelo equilíbrio, reflexos e aprendizagem 

motora. Além disso, afirmam os pesquisadores Lent e Herculano-Houzel que, embora a 

região do córtex tenha se desenvolvido bastante, isto não foi exclusividade dele, pois o 

cerebelo, órgão que recebe esse nome derivado do latim, que quer dizer “pequeno 

cérebro”, também evoluiu, produzindo neurônios que se conectam diferentemente, mas 

no mesmo ritmo. 

Enfim, o resultado obtido pelos pesquisadores evidencia o pressuposto de que a 

função do cerebelo não é apenas ligada ao controle dos movimentos, ou seja, a funções 

motoras. Ele também possui importância nos processos da memória, aprendizagem, 

comportamento e emoções. Esses dados corroboram o fato de que os neurocientistas 

afirmam que não há aprendizagem, ou qualquer outra função executiva só no cérebro ou 

no corpo, isoladamente, mas que tudo tem uma conexão cérebro-corpo-movimento, 

conforme apresentam Damásio (2012); Herculano-Houzel (2005; 2009); Jensen (2016). 

 

Figura 1. Onde estão os neurônios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Pesquisa Fapesp, n. 192, p. 21. 

 

Ao ponderar a complexidade das funções do cérebro e do cerebelo, nota-se que os 

estímulos ocorridos no processo de desenvolvimento dessas regiões, que culminam na 
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adolescência, alteram o ritmo de funcionamento dele em todas as fases seguintes da vida. 

Assim, ao considerar o desenvolvimento gradativo e complexo da estrutura do cérebro, 

permeiam-se alertas emitidos pelos neurocientistas e neurologistas sobre o uso das 

tecnologias digitais, pelos adolescentes, principalmente se em excesso, por ser um evento 

que afeta a sua cognição. Logo, os mecanismos supracitados, como a atenção, a memória, 

a percepção e o raciocínio, podem ser afetados, em face dos frequentes estímulos 

audiovisuais e emocionais estarem em atividade máxima. Sobre isso, apontam Silva e 

Silva (2017) que o volume exacerbado de dados recebidos pelo cérebro, por imagens, 

textos e vídeos, pode fazer com que a memória de trabalho fique sobrecarregada 

cognitivamente, situação em que toda a informação recebida não gera conhecimento 

algum. Explicitam as pesquisadoras que: 

 

A simples aquisição de dados não é aprendizagem. Os 

adolescentes não estão adquirindo a compreensão necessária, e 

a informação não está sendo processada nem associada a outras 

para gerar um entendimento mais profundo. A utilização da 

tecnologia de forma indiscriminada pelos adolescentes provoca 

o desequilíbrio cognitivo do ser. Com isso, ela potencializa os 

transtornos de atenção, transtornos obsessivos, de ansiedade e 

problemas com a linguagem e a comunicação, o que afeta 

diretamente a aprendizagem (SILVA e SILVA, 2017. p.93). 

 

 

Visto que o desenvolvimento cognitivo do adolescente é ampliado na 

adolescência, é nessa fase que iniciam aspetos de maturação, como apontam também 

Papalia, Olds e Feldman (2010), pois não é apenas a aparência que os tona diferentes de 

quando eram menores, o jeito de pensar muda, embora possam permanecer imaturos 

sobre alguns aspectos, conforme já explicitado pelo tardio amadurecimento do córtex pré-

frontal. Seguindo, concomitantemente ao desenvolvimento físico, os adolescentes 

também passam pela busca da identidade, o que pode resultar em confusões e crises 

temporárias em função das descobertas e aceitação sobre si mesmos, conforme citam as 

autoras especialistas em desenvolvimento humano. Elas ressaltam que esse é um 

momento em que pais e professores podem ajudá-los sem a pressuposição de que 

adolescência seja tradução de momentos difíceis e considerar tal fase normal. É na 

adolescência que surgem as prerrogativas da escolha, assim como a busca do próprio 

espaço no mundo. 

O psicanalista Erikson (1976), referência na psicologia do desenvolvimento, 

institucionalizou a adolescência como uma etapa importante no processo de 
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desenvolvimento humano ao inserir o conceito de moratória a este período de crescente 

maturação cerebral, ou seja, um tempo de espera nos ajustes antes da fase adulta, 

identificando essa fase da descoberta de si, dos impulsos, gostos e preferências, como 

uma confusão de papéis, junto a uma série de dificuldades para estabelecimento de uma 

identidade própria, e como um período que passou a “ser quase um modo de vida entre a 

infância e a idade adulta” (ERIKSON, 1976, p. 128). 

O sociólogo Stuart Hall (1999) conceitua identidade enquanto uma definição 

histórica e não biológica (HALL, 1999). Segundo Ávila (2011), as marcantes 

transformações socioculturais das últimas décadas tiveram incidências acentuadas sobre 

esse período do desenvolvimento humano denominado como “adolescência”. O autor 

define que o principal produto de consumo do adolescente é sua própria identidade, que 

a seu favor está uma tecnologia em contínua expansão, e que ele consegue acompanhá-

la, manipulá-la, mesmo que não seja capaz de compreender os efeitos em si mesmo. 

Erikson (1976) contribui para esse entendimento considerando também os fatores 

psíquicos na formação da identidade.  

O filósofo e sociólogo polonês Bauman (2005) denominou o contexto atual como 

a era “líquido-moderna”, em que o sujeito - seja adulto ou adolescente-  não encontra um 

ponto fixo na própria identidade e que, em decorrência de tantas incertezas e insegurança, 

ele sofre um processo de transformação contínua, podendo levar à escolha de relações 

transitórias e efêmeras, resultantes em angústias propícias a essas situações (BAUMAN, 

2005). O autor usa o termo “líquido” por se referir a situações de vivências sociais, 

culturais, profissionais, religiosas e sexuais instantâneas, não mais estáveis como nas eras 

anteriores, por isso defende que identidade não é algo que deve ser descoberto, e, sim, 

revelado, como também não se deve dar por acabada, pois a construção dela é 

permanente: 

 

Tornamo-nos conscientes de que o ‘pertencimento’ e a 

‘identidade’ não têm a solidez de uma rocha, não são 

garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e 

renegociáveis, e de que as decisões que o próprio 

indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira 

como age – e a determinação de se manter firme a tudo 

isso – são fatores cruciais tanto para o ‘pertencimento’ 

quanto para a ‘identidade’ (BAUMAN, 2005, p. 17). 
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 O processo de formação de identidade do sujeito está ligado à ideia de 

pertencimento ao mundo, conforme propõe Bauman (2005), sendo que o atual contexto é 

marcado pelo surgimento de ocorrências, no cotidiano, cada vez mais recorrentes, como 

a superexposição de perfis nas redes sociais e as diferentes modalidades de interações. 

Para os adolescentes, na fase em que o cérebro está em transformação, que estão expostos 

a um tempo de relações virtuais, sem vínculos afetivos duradouros, esses fatores podem 

ser considerados agravantes, e as pessoas são consideradas como objeto de consumo. 

É possível também uma reflexão sobre esse tempo de relações virtuais, a partir do 

pensador alemão Heidegger (2012), um dos filósofos mais importantes da corrente 

existencialista do século XX.  Ele formulou a noção de “ser-no-mundo”, que se tornou 

difundida amplamente pelas ciências humanas. Com base na Analítica do Dasein, na obra 

Ser e Tempo, é possível observar fenomenologicamente que, este ente, que compreende 

a si mesmo, e é o ponto de partida na pergunta pelo sentido do “ser”, tem uma certa 

compreensão de sua própria história (Geschichte) em sua relação com o smartphone.  

Em seu mundo, o adolescente tem ao alcance um instrumento (Zeug) que, essencialmente, 

é “algo para...” ser utilizado em sua cotidianidade, conforme os significados que é dado 

a esse instrumento pelo Dasein “adolescente”, mediante a sua utilizabilidade 

(Zuhandenheit), o smartphone. No exemplo de Heidegger, o objeto metafórico é o 

martelo, um ente que ilustra algo que é usado para uma finalidade na vida comum, como 

qualquer ação que seja da cotidianidade, a exemplo de pregar um quadro, montar uma 

estante, o que faz ter uma compressão sobre as coisas simples da vida; como um 

instrumento que se manifesta em si a partir de si mesmo e, ganhando um papel de destaque 

no mundo-ambiente do adolescente (HEIDEGGER, 2012).  

Baseado na analogia do martelo, exemplificado por Heidegger, pode-se fazer uma 

comparação dele com o smartphone, que na atualidade é o instrumento de que o 

adolescente faz uso para conexão com o mundo virtual no dia a dia. O ser-aí adolescente 

usa o dispositivo para acessar jogos eletrônicos, interagir por meio de incontáveis 

aplicativos, trocar mensagens e imagens, resultantes essas que, se em excesso, o que se 

constata ser uma prática comum, podem torná-lo dependente da tecnologia, em função 

do efeito dopaminérgico disparado a cada vez que ele faz uso do instrumento.  

É importante a reflexão de que o lidar com a tecnologia também é um aspecto 

transitório, haja vista o crescente número de opções de interação virtual neste período de 

domínio das ferramentas digitais, que são importantes vias de inclusão social, mas, 
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quando o adolescente se vê diante de tamanha diversidade, na velocidade que se dispõe, 

pode-se predispor até mesmo ao vício, conforme discorre Setzer (2001). 

Sobre essa transitoriedade, Silva e Silva (2017) discutem que os adolescentes 

formam um segmento social com mais suscetibilidade às mudanças do mundo virtual, por 

isso eles herdam a facilidade do vício às tecnologias digitais, sendo capaz dessas 

tecnologias se tornarem fatores de isolamento social comprometendo esses sujeitos no 

processo de socialização. 

 

 

2.2. Possíveis Riscos dos eletrônicos para o cérebro do Adolescente 

 

Há uma série de opções de entretenimento dispostas após o surgimento da 

Internet. Sobre isso Setzer (2002), renomado professor, engenheiro eletrônico e 

matemático, em seus estudos expõe sobre o impacto dos jogos eletrônicos desde os 

tempos em que eles eram executados apenas nos computadores, a exemplo dos jogos da 

modalidade estímulo-resposta – como tabuleiros e simuladores, os mais populares e que 

apresentam aos jogadores ambientes de competição, combate, elevados níveis de 

violência, múltiplas imagens e excitação como resposta (SETZER, 2002). Este é um tipo 

de jogo que o jogador joga contra o próprio aparelho, precisando executar movimentos 

rápidos às mudanças de figuras, pois se for mais lento que a máquina, perde o jogo. Essa 

mesma modalidade atualmente foi migrada para os aparelhos móveis sem fio, como o 

smartphone, cujos jogadores passam horas competindo com o aparelho.  

O que Setzer (2002) considera sobre os estímulos/respostas gerados nesse tipo de 

jogo eletrônico, além das faltas de autoconsciência e controle, é que tais sensações 

ativadas pela frustração do jogador, quando perde, ou se por uma ação bem-sucedida, 

quando ganha, são artificiais e não têm relação com a realidade do mundo. Ao falar desses 

sentimentos produzidos, ao que o autor denomina “sentimentos de desafio”, a vontade do 

jogador atua ativamente, porém de maneira parcial. O pensamento consciente dele se 

torna suprimido, diferente de uma partida do jogo de xadrez, em que pensar é essencial, 

ficando os movimentos motores como secundários.  

Nos jogos eletrônicos, migrados dos computadores para os atuais dispositivos 

móveis, ocorre o contrário, os movimentos motores são essenciais e o pensamento torna-

se relativamente lento, pois em um jogo do tipo “estímulo-resposta”, caso o jogador pare 
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para refletir sobre o que visualiza na tela e depois movimentar os dedos, perderá muito 

tempo, e consequentemente, perderá pontos no jogo, afirma Setzer (2002): 

 

Movimentos motores automáticos e rápidos, pensar 

consciente e autoconsciência eliminados, sentimentos de 

desafio estimulados por objetivos exatos: esse estado nos 

leva a caracterizar o jogador como um autômato, uma 

máquina que transforma impulsos visualmente restritos 

em movimentos motores extremamente limitados 

(SETZER, 2002, p. 63)  

 

 

Dessa maneira Setzer (2002) traz que o usuário dos jogos dessa natureza fica 

reduzido às reações parecidas a de animais não humanos, quando reagem a impulsos 

externos, apenas instintivamente, sem reflexão sobre as consequências das próprias ações, 

o que os caracteriza como seres amorais. Isso pode ser visto como uma perda de liberdade, 

pela ausência de uma reflexão consciente. “Pouca gente sabe que todas as máquinas têm 

efeitos colaterais indesejáveis” (SETZER, 2002, p. 87). 

É importante saber como adolescentes interagem e fazem uso da Internet, 

especialmente, pais, educadores e cuidadores. Entender como eles lidam com jogos 

eletrônicos tem importância significativa para o incentivo de usos que possam contribuir 

para o desenvolvimento deles. Além disso, saber detectar precocemente o uso de maneira 

inadequada ou em excesso traz a vantagem de inserir intervenções em caráter preventivo 

(OLIVEIRA, et al., 2017). 

 

 

2.3. O Sistema de Recompensa do Cérebro e o Efeito Dopaminérgico 

 

 Sobre relação de vício em Internet e o cérebro adolescente Setzer explica que: 

 

Crianças e adolescentes são, naturalmente, propensos a se 

viciarem no uso de meios eletrônicos, simplesmente por não 

terem uma autoconsciência e um autocontrole tão 

desenvolvido quanto os adultos. Além disso, com eles os 

efeitos negativos do vício são obviamente muito maiores do 

que com adultos, pois os primeiros estão em formação 

(SETZER, 2008, p. 57). 
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Não se trata, portanto, de generalizar o uso do smartphones, que o torna 

patológico, elucida Setzer (2008). É fato que quando nosso corpo vivencia experiências 

agradáveis, libera neurotransmissores, como a dopamina, responsável pelas sensações de 

prazer e motivação (DAMÁSIO, 2012). Fazer uso dos aparelhos eletrônicos em geral é 

uma fonte de prazer para o adolescente, porém quando o uso é em excesso gera altas 

cargas de efeitos dopaminérgicos no organismo, viciando-o. 

Na condição neurobiológica humana existe o sistema de recompensa cerebral 

(SRC) cuja função é estimular comportamentos que colaboram com a manutenção da 

vida, a exemplo do sexo, da alimentação e da proteção. Herculano-Houzel (2009) afirma 

que a ativação do sistema de recompensa é um processo que faz com que o sujeito queira 

mais de tudo o que foi bom ou que pode ser. A autora pondera que esse sistema pode ter 

surgido desde os primórdios como modo de garantia dos comportamentos elementares 

especialmente desenhados para sobrevivência. 

Conhecer sobre o funcionamento do SRC da criança e do adolescente, que afeta 

as preferências, os desejos e ideias, decorrentes dos efeitos do neurotransmissor 

denominado dopamina, favorece a compreensão, por parte de pais e educadores, de vários 

comportamentos observados (ROSSA, 2012).  

Ademais, o SRC é responsável por elementos fundamentais, a exemplo da 

motivação, que ocorre em diferentes níveis de acordo com o excesso ou a escassez da 

dopamina (ROSSA, 2012; HERCULANO-HOUZEL, 2009; YZQUIERDO, 2009; 

DAMÁSIO, 1996). A dopamina é uma substância que propicia sensação imediata de 

prazer e de satisfação, tanto que: “crianças, cuja natureza de recompensa é riquíssima em 

receptores de dopamina, conseguem, portanto, muito prazer com muito pouco estímulo” 

(HERCULANO-HOUZEL, 2005 p. 99). Para Rossa (2012) a busca de recompensa faz 

parte da programação do cérebro humano. Elucida a autora que “somos todos dotados de 

uma memória de prazeres” (ROSSA, 2012, p. 6). 

Existem três componentes de uma estrutura básica do SRC, segundo Rossa 

(2012), sendo o primeiro localizado em área conhecia como tegmentar ventral, 

responsável pela atividade dos cinco sentidos sobre o que ocorre no corpo em contato 

com o ambiental; o segundo é o córtex pré-frontal, região ligada ao processo de tomada 

de decisões, que a cada vez que percebe intensões que geram prazer libera dopamina que 

ativa o terceiro componente que é o núcleo acumbente. Essa última região ativa-se com 

o prazer e dispara altas cargas dopaminérgicas para todo o organismo, o que gera sensação 

de prazer, até mesmo chegando ao vício, quando em excesso. Isso gera aprendizagem 
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para novas tomadas de decisão. Existe altíssima quantidade de receptores na região do 

núcleo acumbente. No cérebro da criança o SRC atua em potência máxima, o que explica 

a motivação da criança em brincar, correr, exercer diversos movimentos e sentir prazer 

por uma mesma brincadeira, além de repeti-la por diversas vezes (HERCULANO-

HOUZEL, 2005; ROSSA, 2012).  

Enquanto que no cérebro do adolescente, que sofre reorganizações químicas e 

estruturais, o nível de motivação diminui, nessa fase é que o núcleo acumbente sofre 

perdas de um terço até a metade dos receptores dopaminérgicos, o que se perdura até a 

fase adulta. Isso explica a sensação de tédio e o baixo entusiasmo nos adolescentes, com 

picos aparentemente independentes da atividade exercida.  Enfatiza Rossa (2012) que o 

excesso ou a escassez de dopamina no cérebro humano determina diferentes níveis de 

motivação e variações comportamentais. 

Os fatores de riscos previstos e prognósticos descritos no DSM-V (2014) estão 

ligados aos aspectos ambientais, genéticos e fisiológicos. O diagnóstico diferencial prevê 

que a compulsão gerada pelo transtorno causado do vício na Internet pode provocar 

negligência à saúde ou sofrimento, por se tornar uma atividade dominante e provocar os 

sintomas de abstinência que se desencadeiam em tristeza, ansiedade e irritabilidade 

(DSM-V, 2014). 

Os efeitos dopaminérgicos explicam a motivação, a partir de uma perspectiva 

neurocientífica: é fato inconteste, conforme mencionado anteriormente, que quando 

nosso corpo vivencia experiências agradáveis, libera neurotransmissores, como a 

dopamina, responsável pelas sensações de prazer e motivação (DAMÁSIO, 2012). Fazer 

uso dos aparelhos eletrônicos em geral é uma fonte de prazer para o adolescente, porém 

quando o uso é em excesso gera altas cargas de efeitos dopaminérgicos no organismo, 

tem um poder viciante e é mais prejudicial do que benéfico, no cômputo final. Pediatras, 

neurocientistas e profissionais da área do comportamento fazem um alerta pontual sobre 

essa realidade que vive atualmente a geração de crianças e adolescentes nascidos na era 

digital.  
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2.4. Neurociências, uso da tecnologia e aprendizagem 

 

As contribuições propiciadas pelas neurociências têm sido importantes para 

diversas áreas como a medicina, a psicologia e, na mesma proporção, para a área da 

educação e do ensino. Por meio da aplicação da tecnologia da neuroimagem, as 

investigações sobre as bases neurais do comportamento humano, assim como o 

mapeamento das funções cerebrais têm sido demonstrados e comprovados. Corrobora 

Damásio (2012) que as técnicas modernas de neuroimagens evidenciam as experiências 

neurocientíficas sobre como reagem as áreas do cérebro no processo de ensino-

aprendizagem. 

Segundo Willingham (2011), doutor em Psicologia Cognitiva pela Universidade 

de Harvard, o que aprendemos nos últimos 25 anos sobre o funcionamento do cérebro 

supera as descobertas dos últimos 250 anos. 

Sobre a relação dos pais e educadores frente a essa realidade, Oliveira (2014) 

introduz o questionamento acerca da necessidade de o pedagogo estudar o conteúdo 

ligado aos aspectos neurológicos da aprendizagem. Discorre que quando se investiga a 

complexidade do cérebro humano, descobre-se a contribuição exigida pelos saberes de 

várias áreas, e que requer um conhecimento interdisciplinar. Ele pondera que a 

contribuição das neurociências para a formação do professor é importante porque permite 

o alcance de uma educação mais plena e potencializada. Esse conhecimento, denominado 

por Oliveira (2014) como neurodesenvolvimento, permite ao educador a utilização de 

práxis pedagógicas que considerem o sujeito mais globalmente, de maneira que 

aumentem as capacidades do mesmo, considerando as bases neurobiológicas e os 

mecanismos neurofuncionais envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem.  

Acerca do impacto do uso de eletrônicos (internet) no processo ensino-

aprendizagem é importante considerar que o cérebro do adolescente ao adquirir o vício 

no manuseio de dispositivos eletrônicos, a exemplo do smartphone, trará consequências 

no processo de desenvolvimento, conforme Jensen (2016). A dependência de Internet está 

cada vez mais presente em qualquer faixa etária, segundo Abreu (2008), inclusive é algo 

que independe de estrato socioeconômico e até mesmo do nível de escolaridade. 

Contudo, o alerta sobre o risco do vício na fase da adolescência se deve a esse 

período de exploração e alterações bioquímicas cerebrais em que os adolescentes estão 

em fase de conformação hormonal e, exatamente por isto, com perturbações e 

inconstâncias na tomada de decisões, já explicitadas. Como o cérebro adolescente gosta 
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de novidades e a tecnologia propicia isso, eles ficam muito expostos ao estímulo dos mais 

recentes brinquedos do mundo digital, reforçado pelo efeito dopaminérgico, tratado 

anteriormente (JENSEN, 2016).  

O próximo capítulo apresentará estatisticamente, mediante as observações feitas 

na pesquisa de campo do presente estudo, como a tecnologia tem gerado essa poderosa 

influência na vida e mentalidade do adolescente cuiabano.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Esta pesquisa é exploratória com delineamento qualitativo-quantitativo (GIL, 

2008). Sobre a importância da abordagem exploratória, argumenta Gil (2010, p. 27) que 

a mesma: “tem como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito”. Para o autor, maior parte dos estudos com finalidades 

acadêmicas apresenta um caráter exploratório, sendo as abordagens qualitativa-

quantitativa uma contribuição para esclarecimento das ideias propostas. 

A aplicação da pesquisa após aprovação do comitê de ética, conforme Parecer nº 

3088284, teve levantamento de dados sociodemográficos por meio de questionário 

levantando informações sobre a rotina adotada por adolescentes da rede de ensino básico, 

ao fazerem uso dos dispositivos eletrônicos móveis, especificamente o smartphone; a 

frequência e os recursos preferenciais deles e os possíveis impactos nas relações 

psicossociais e no ensino-aprendizagem 

Este estudo baseia-se em duas partes distintas: a parte quantitativa, que consta de 

310 participantes, que responderam o referido questionário com 41 questões, cujo perfil 

da amostra (quadro 1) é mostrado a seguir. A segunda parte, qualitativa, constou do 

instrumento grupo focal, realizado em três grupos distintos em diferentes momentos, com 

total de 21 participantes, sendo o primeiro grupo o piloto da investigação.  

Quanto aos participantes no contexto da pesquisa, eles foram convidados de 

maneira aleatória a colaborarem tanto nas respostas do questionário como dos grupos 

focais, que após uma breve explicação sobre finalidade e considerações éticas sobre a 

pesquisa, receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para que os 

pais tomassem ciência e concedessem autorização, como também receberam o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), assinado por eles próprios. Foi assegurado a 

confidencialidade nos dados. A aplicação do questionário durou em média 50 minutos, e 

a realização dos grupos focais, levou cerca de 1h30 cada um.  

 

3.1. Parte Quantitativa 

 

Foram selecionados 310 adolescentes, com idade entre 11 e 17 anos, sendo 129 

do sexo masculino e 181 do sexo feminino, matriculados na educação básica 

(modalidades Ensino Fundamental e Médio), dentre seis escolas, situadas na região Oeste 
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do município de Cuiabá, conforme definição do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 

Urbano - IPDU (2007)7, referente ao ano letivo de 2017. Foram duas escolas da rede de 

ensino particular e quatro da rede pública, tanto em âmbito municipal quanto estadual. 

 

3.1.1. Amostra 

 

Por meio de estudos realizados sobre o perfil etário geral do grupo pesquisado, 

constatou-se predominância maior média de idade do grupo feminino. Os dados mostram, 

no Quadro 1, que em termos de mediana, os grupos masculino e feminino estão 

tecnicamente alinhados, ou seja, com valor característico semelhante, em 13 anos, 

estando 50% acima e 50% abaixo desta faixa etária.  

 

Quadro 1. Perfil da amostra 

  

N 

Idade 

Média Desvio Padrão Mediana Coeficiente 

Variação 

Masculino 129 (42%) 12,96 1,60 13,00 12,32 

Feminino 181 (58%) 13,07 1,64 13,00 12,54 

Total 310 (100%) 13,03 1,62 13,00 12,42 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Quanto ao desvio padrão, a variação média dos participantes do grupo feminino 

apresenta-se maior, com 1,64 anos, tendência assim representada por ter mais dados neste 

grupo. No entanto, a diferença em relação ao grupo masculino é relativamente próxima, 

diferindo-se apenas em pontos centesimais. No geral, os dados apresentaram uma 

homogeneidade etária entre os participantes, conforme já mencionado. 

Em termos de média e desvio padrão, analisados conjuntamente no Quadro 1, 

verifica-se que o grau de dispersão é maior no grupo feminino do que no masculino, 

caracterizado pelo coeficiente de variação, em torno de 12,54. Todavia, 

comparativamente, os dois grupos demonstraram relativa uniformidade, portanto com 

dispersão baixa. 

 

                                                 
7 IPDU/DPI/2007, definido com base nas leis municipais nº 1315/73, 2529/88, 2530/88, 3412/94, 3709/97 

e 3723/97 *Bairro situado parcialmente nas regiões Oeste e Leste. Disponível em 

http://www.cuiaba.mt.gov.br/upload/arquivo/abairramento_perfil_iv.pdf . Acesso em 18 de Jun 2018. 
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Quadro 2. Tabela de Distribuição de Frequência – Feminino 

 

Ordem  Idade Frequência Simples Frequência Relativa % 
1  11 37 0,20 20 
2  12 39 0,22 22 
3  13 37 0,20 20 
4  14 34 0,19 19 
5  15 15 0,08 8 

6  16 14 0,08 8 

7  17  5 0,03 3 

 TOTAL 181 1,00 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 

A análise sobre distribuição de frequências do grupo feminino, no Quadro 2, 

demonstra a distribuição das adolescentes pesquisadas, por idade. A maior 

representatividade num total de 22% é com 12 anos. Por outro lado, a idade de 17 anos 

foi a de menor representatividade, totalizando cinco pessoas, ou seja, 3% da população 

feminina. 

  

Quadro 3. Tabela de Distribuição de Frequência – Masculino 

 

Ordem Idade Frequência Simples Frequência Relativa % 

1 11 30 0,23 24* 

2 12 24 0,19 19 

3 13 29 0,22 22 

4 14 29 0,22 22 

5 15 5 0,04 4 

6 16 8 0,06 6 

7 17 4 0,03 3 

TOTAL 129 1,00 100 
                                                                                                                    *Para fins de ajuste 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No Quadro 3, é possível analisar as distribuições de frequências, por idade, do 

grupo masculino, sendo a idade de 11 anos com maior representatividade do grupo, 

correspondendo a 24% dos participantes. Por outro lado, quatro (4) pesquisados possuem 

a maior idade, 17 anos, com 3%, portanto, a menor representatividade.  

Tanto no extrato masculino, como no feminino, a idade de 17 anos foi a menos 

representativa.  

 

3.1.2. Área de Estudo 

  

As seis escolas estão identificadas no quadro a seguir, assim localizadas: cinco na 

Região Oeste e uma na Região Leste (IPDU, 2007). O critério que motivou a escolha das 



37 

 

 

 

instituições de ensino foi a localização, por serem geograficamente próximas, por 

conveniência, facilitando o deslocamento do pesquisador, embora em bairros cujas 

realidades socioeconômicas diferem, o que favorece a intenção da pesquisa de conhecer 

distintas realidades.  

 

Quadro 4. Instituições de ensino em que foram aplicados os questionários 

Instituição de Ensino Bairro Região da Capital  

Cuiabá 

EMEB Ranulfo Paes de Barros  Santa Isabel Oeste 

EMEB Prof. Francisval de Brito  Coophamil Oeste 

EE Alina do Nascimento Tocantins Cidade Alta Oeste 

Centro Educacional Aplicação Flamboyant Oeste 

Colégio Maxi Quilombo Oeste 

EE Dom Francisco de Aquino Correa Jardim Europa Leste 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Figura 2. Regiões administrativas de Cuiabá - abairramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cuiabá, IPDU 2007, Organização Geopolítica. 

 

3.1.3. Instrumento da Pesquisa  

 

A pesquisa teve como instrumento de produção dos dados um questionário 

semiaberto, com 41 perguntas, sobre dados sociodemográficos e questões específicas 

sobre o uso do smartphone. Para análise do objetivo proposto, foram utilizadas estatísticas 
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descritivas e inferenciais; histogramas, médias e boxplot, ANOVAs (Análise de 

variância) e correlação de Pearson. As análises foram realizadas no programa R (R Core 

Team, 2018), utilizando os pacotes ggplot2 (Wickham, 2018) e wordcloud (Fellows, 

2018). 

Posteriormente (p. 39), realizada a investigação sobre o tempo de acesso: se esta 

possui variação entres os sexos e reprovações; se a percepção de tempo demasiado ou 

adequado de uso do aparelho smartphone é associada ao fator idade. Para isso, foram 

realizadas ANOVAs (Análise de variância). Por fim, identificou-se quais possuem maior 

frequência em relação à percepção de tempo de acesso à Internet.  

 

3.1.4. Resultados e Discussão  

 

 Em relação à variação de idade e sexo dos entrevistados, a amostragem não 

contém vício nos dados, representa o universo de gêneros de maneira equivalente, 

conforme histograma (figura 3). 

Figura 3 - Variação de idade e sexo sobre uso do smartphone (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quando verificado sobre o tempo de acesso ao celular entre os sexos, há diferença: 

grupos masculino e feminino variam o tempo de uso do smartphone. A diferença 

significativa foi observada pelo teste ANOVA (Análise de variância - F=12,38; p=0,001), 

representada no gráfico boxplot (figura 4). É possível observar que o sexo feminino utiliza 

o celular por mais tempo que o masculino. 
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Figura 4 – Variação do tempo de uso do smartphone por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

O grupo masculino faz uso em menos tempo do que o feminino. Sobre a exposição 

das adolescentes na rede, por meio do smartphone, por mais tempo como mostra o gráfico 

da figura 4, as expõe a diversos impactos. Quanto à preocupação que envolve o uso das 

redes pelo sexo feminino, em recente estudo conduzido pela doutoranda em Políticas de 

Comunicação e de Cultura pela Universidade de Brasília (UnB), Luísa Martins Barroso 

Montenegro, e sua equipe, publicada na TIC Kids Online Brasil 2018, evidencia que o 

uso das plataformas surge não só como espaço de convivência pontual, mas como 

extensões das salas de aula, dos grupos de amigos e das festas do fim de semana, casos 

que podem expor as garotas a situações de maior vulnerabilidade e violência nos espaços 

virtuais (CETIC, 2018).  

Em uma escola pública de Brasília (DF) registrou-se um episódio em que 

gravaram uma aluna e um aluno se beijando e, a partir de então, a menina passou a sofrer 

bullying nas redes sociais, de modo que as pesquisadoras relatam que as meninas estão 

em situação de mais vulnerabilidade na Internet. Devido à fácil conexão e contínua 

reprodução dos espaços sociais nas redes, diariamente, a interação virtual mostra-se um 

local inseguro para as meninas, permeado de violência, inclusive sexual, alerta o estudo 

publicado na TIC Kids Online Brasil 2018 (CETIC.br, 2018). 
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Sobre as informações da pesquisa supracitada, TIC Kids Online Brasil 2017, vale 

ressaltar que no Brasil existe uma base de estudos de dados sobre acesso à Internet que é 

Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Em 2005 este comitê  criou o Centro de 

Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.BR), unidade 

que instituiu o departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR 

(NIC.br) como responsável pela coordenação e publicação das pesquisas com indicadores 

sobre o uso da Internet no país, tornando-se, a partir de 2012, mediante acordo pioneiro 

firmado com o governo brasileiro e a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO), um centro de estudos da UNESCO sobre a sociedade 

da informação.  Foi a partir da criação do CETIC que anualmente passou a ser divulgado 

o mapeamento de acesso domiciliar e uso individual das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs), nas áreas urbanas do país, por pessoas acima dos 10 anos de idade. 

A cada ano, desde 2012, NIC.br publica o documento “Pesquisa Sobre o Uso da Internet 

por Crianças e Adolescentes no Brasil”, realizada com usuários de dispositivos móveis 

eletrônicos para acesso à Internet. 

 

Gráfico 1 - Preocupação com risco de contato – meninos x meninas (2012 - 2014) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa TIC Kids Online Brasil 2017 (CETIC.br, 2018) 

 

O comparativo acima indica que essa tendência aumenta anualmente, o que não 

tem ocorrido com os meninos. Com o objetivo de mapear prováveis riscos e 

oportunidades online, desde a primeira pesquisa realizada pelo CETIC.br, em 2012, esses 

estudos têm gerado indicadores sobre o uso que os adolescentes fazem da Internet, o que 

contribui na percepção dos usuários sobre o quesito segurança online, assim como 
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promover práticas entre educadores, pais e responsáveis para esse público de menor idade 

em relação ao uso da rede.  

Além dessas considerações, o fato de permanecer mais tempo na Internet, como 

mostra a figura 4, e sobre a preocupação que gira em torno desse fato, como demonstra 

gráfico 1, outros riscos podem afetar os adolescentes, como a possibilidade de vício, o 

que provoca ansiedade, angústia, conflitos nas reações sociais, problemas no 

desenvolvimento das funções cognitivas, como capacidade de planejamento, tomadas de 

decisão, memória, aprendizagem, dentre outros, considerando ainda que o próprio cérebro 

está em desenvolvimento, conforme discorrido em capítulo anterior. 

Quanto ao tempo de acesso ao celular, relativamente ao sucesso acadêmico 

(reprovação/não reprovação), observa-se que não houve diferença significativa entre os 

que já reprovaram em algum ano escolar com aqueles que nunca reprovaram, como 

mostra a figura 5; sob o teste de ANOVA (Análise de variância - F=0,11;p=0,74), 

representada no gráfico de boxplot.  

 

Figura 5 - Tempo de acesso ao celular relativo ao sucesso acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Embora os dados da figura 5 não apresentam diferenças significativas dentre os 

que reprovaram e os que nunca repetiram de ano na trajetória escolar, em relação ao 

tempo gasto com acesso ao smartphone, 85% dos respondentes disseram que 

figura 5 
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permanecem entre 2 e 4 horas conectados; sendo a maioria (60%) do sexo feminino, dado 

que reforça a preocupação citada anteriormente na pesquisa realizada pelo CETIC.br.  

Sobre conectividade e acesso móvel à Internet pelo smartphone, houve 

constatação recente de que o uso da Internet por adolescentes no Brasil teve um 

crescimento relevante. A pesquisa TIC Kids Online Brasil 2017, publicada no último 

trimestre de 2018, destaca que nesse ano, 85% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos 

eram usuários de Internet, o que corresponde a 24,7 milhões de usuários no Brasil. Para 

o acesso à rede de Internet, 93% dessas crianças e adolescentes utilizaram o smartphone, 

chegando a 44%, índice que superou o ano de 2016, que era de 37%. Esse percentual 

indica que 11 milhões de crianças e adolescentes brasileiros usaram a Internet apenas pelo 

telefone celular, sendo que mais de 10 milhões pertenciam às classes C, D e E (CETIC.br, 

2018). 

Ao perguntar aos entrevistados se eles têm dificuldade para controlar, reduzir ou 

deixar o uso da Internet, 67% responderam que não. Então, será possível ver a seguir 

quando a pergunta foi o inverso, ou seja, relacionada às sensações de contentamento.  

Em relação aos sentimentos e emoções em face do acesso à Internet, observou-se 

a frequência, a partir da estrutura “nuvem de palavras8” (figura 6). Foi possível identificar 

que os sentimentos associados ao uso do celular estão representados basicamente por 

palavras positivas, cuja figura a seguir apresenta as palavras mais frequentes ditas pelos 

participantes. 

 

Figura 6: Nuvem de Palavras                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

                                                 
8 Trata-se de uma lista de palavras com representação visual hierarquizada, cujo formato é útil para perceber 

rapidamente os termos mais proeminentes em um texto, de modo que ao ser visualizada, cada palavra tem 

seu tamanho regido pelo maior número de repetição. Deriva do termo tag cloud, em inglês, é uma 

ferramenta disponível em diversos aplicativos na Internet. 
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O conjunto que traz emoções e sentimentos em destaque, representado pela nuvem 

de palavras (figura 6), pode ser explicado como efeito dos neurotransmissores em ação 

responsáveis pelo prazer, especialmente a dopamina (HERCULANO-HOUZEL, 2005; 

JENSEN, 2016; YOUNG E ABREU, 2011). 

 A dopamina é o neurotransmissor que se apresenta mais associado ao prazer, 

conforme apontam Young e Abreu (2011) e conforme já evidenciado anteriormente no 

marco teórico deste estudo. Após anos de pesquisas, estudos afirmam que drogas, jogos 

de azar, sexo comida e até mesmo exercício físico implicam em mudanças nesse 

neurotransmissor. Jensen (2016) diz que a tecnologia é uma fonte de novidades pelo fato 

do cérebro adolescente ser tão fácil de ser estimulado, um simples brinquedo digital do 

momento, como o último smartphone lançado no mercado, já o provoca com intensidade. 

É em situações como essa que se desencadeiam grandes disparos no circuito neural de 

recompensas no cérebro que culmina com altas descargas de dopamina, a química do 

prazer. Nesse sentido, a tecnologia pode ser considerada como uma droga, pelos efeitos 

que ela provoca, afirma Jensen (2016), chegando até mesmo à dependência.   

No decorrer da pesquisa, ao ser questionado sobre as sensações sentidas pelos 

entrevistados ao fazerem uso do smartphone, as palavras em destaque (figuras 6) são: 

“feliz” e “alegria”, seguidos de “legal” e “prazer”, que dentre outras, traduzem o que 

sentem, como resultado da interação físico-química ocorrida entre corpo e cérebro. 

Mesmo sem saberem mais profundamente o significado do sentimento denominado pela 

palavra “feliz” ou a emoção sentida ao declarar “alegria”, eles descrevem uma sensação 

considerada estimulante, resultado essa dessa interação corpo-cérebro-movimento. 

Houve também um número considerável de expressões que consideram “normal” o uso 

do dispositivo. 

Da mesa maneira comenta Jensen (2016), que vários estudos apontam indícios 

entre o uso em excesso da Internet e alteração em estados de ânimo dos adolescentes, 

como o humor, levando-os a depressão, ao baixo desempenho acadêmico e a dificuldade 

de restrição ao tempo que ficam online. Assim, a mesma sensação eufórica sentida antes, 

denominada como “felicidade” e “alegria”, se em excesso, pode ser prejudicial a esses 

usuários. Esse estímulo constante pode levá-los ao vício, dados a uma série de outros 

fatores em conjunto, como ambiente, sociabilidade, predisposição, dentre outros. 

(SETZER, 2012; HERCULANO-HOUZEL, 2005; YOUNG e ABREU, 2011; JENSEN, 

2016) 
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3.2. Parte Qualitativa 

 

O segundo estudo realizado nesta pesquisa foi realizado por meio da aplicação da 

técnica do grupo focal, seguido de AC – Análise de Conteúdo (BARDIN,2016) para 

analisar a compreensão dos processos de construção de realidade pelos grupos de 

estudantes entre 11 a 17 anos, do ensino público, das escolas da Região Oeste de Cuiabá 

(IPDU, 2007). A aplicação do grupo focal revela intersubjetividades (GATTI, 2005) de 

forma muito mais reveladora do que uma entrevista individual revelaria e serviu para 

compreender os hábitos e práticas do cotidiano dos participantes, ações, reações e 

emoções ao fazerem ou não o uso do smartphone nos diversos ambientes cotidianos. 

A técnica do grupo focal, dentre as abordagens qualitativas que fazem parte do 

contexto da pesquisa social, destaca-se, conforme elucidam Gatti (2005), Denzin e 

Lincoln (2006); trata-se de uma metodologia surgida no início do século XX na área do 

marketing, e, atualmente, é uma referência crescente na psicologia social, que engloba 

diversos fatores como características comuns entre os participantes que os qualificam 

para fazerem parte do processo em torno de uma discussão. 

O método do grupo focal, pontua Gatti (2005) objetiva, a partir de 

compartilhamento de experiências, reações, crenças, sentimentos, conceitos e atitudes de 

um grupo com características afins, criar condições para que sejam explícitos pontos de 

vista, perspectivas e análises sobre a problemática apresentada ao grupo; assim a 

comparação de observações, a partir desse evento, possibilita ao pesquisador 

acessar\conhecer informações, em um período curto de tempo, sobre os objetivos 

propostos, que nesta pesquisa versa sobre o uso do smartphone, finalidade, tempo de 

exposição e possíveis impactos. 

 

 

3.2.1. Amostra 

 

Os grupos focais 1 e 2 foram realizados com alunos de duas escolas: uma estadual 

e outra particular. Cada momento foi gravado em áudio (arquivo MP4), o qual foi 

transcrito. Para fins de organização e ao mesmo tempo, por questões éticas, cada grupo 

será identificado respectivamente por “Grupo Focal Piloto” (GFP), “Grupo Focal 1” 

(GF1) e “Grupo Focal 2” (GF2). O GFP, por tratar-se de uma fase experimental, que 
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embora tenha sido crucial para o incremento dos questionamentos e revisão\adequação 

das perguntas, não será analisado; neste âmbito serão contemplados para discussão 

somente os Grupos GF1 e GF2. Também, dado o anonimato já mencionado, os sujeitos 

da amostra não serão identificados.  

Acerca do perfil da amostra, participaram dos grupos focais 21 estudantes, sendo 

seis no GFP (2M e 4F); dez no GF1 (4M; 6F); e cinco no GF 2 (2M; 3F); totalizando 

maior presença o grupo feminino, com 13 participantes, público de maior expressão 

também na pesquisa quantitativa, apresentada anteriormente. Não foram tomadas as 

idades individualmente, porém, devido ao ano escolar de cada pesquisado, sabe-se que a 

menor idade é 11 e a maior é 17 anos.   

 

 

3.2.2. Área de Estudo  

 

Foram selecionadas para o grupo focal três escolas da rede básica de ensino, do 

município de Cuiabá/MT, sendo uma da região Sul da Capital, como fase piloto, e outras 

duas, municipal e particular, localizadas na Região Oeste (IPDU, 2007), mesma região 

em que foram aplicados os questionários no estudo quantitativo. 

 

 

Quadro 5. Locais de realização dos três Grupos Focais 

Instituição de Ensino Bairro Região da Capital  

Cuiabá 

EE Salim Felício (GFP) Parque Cuiabá Sul 

Colégio Maxi (GF 1) Quilombo Oeste 

EMEB Prof. Francisval de Brito (GF 2) Coophamil Oeste 

 

 

3.2.3. Instrumentos de Pesquisa  

O GFP foi realizado como fase experimental para averiguar a eficiência e eficácia 

das perguntas que seriam utilizadas, oportunidade em que foi percebida a necessidade de 

adaptação da fala do pesquisador adequando melhor a linguagem aos participantes 

adolescentes para que as colocações ficassem mais claras e eles se sentissem mais à 

vontade, acrescentando também mais perguntas sobre o uso do smartphone nos seus 
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contextos. Isso possibilitou os ajustes necessários ao instrumento e validação da 

metodologia para aplicação nos posteriores GF1 e GF2. 

Ambos os grupos focais realizados com os adolescentes em idade entre 11 a 17 

anos, permitiu a cada estudante compartilhar sua experiência, em relação à utilização do 

aparelho de smartphone, e a observação dos significados de caráter geral e particular que 

são dados ao aparelho pelos mesmos, com base em suas experiências de uso, conforme 

se verá mais adiante. Os diálogos foram gravados em áudio, não utilizando-se de imagens 

dos participantes. Foi utilizado no decorrer dos questionamentos, uma imagem de 

adolescentes usando aparelhos smartphone, entregues aos participantes, como estímulo 

no início de cada um dos grupos, bem como aplicação do roteiro de questionamentos 

(APÊNDICE B) propícios ao modelo de grupo focal (GATTI, 2005). 

 

3.2.4. Resultados e Discussão 

 

Os relatos dos diários de campo (constantes do APÊNDICE G), referem-se aos 

relatos dos três momentos em que foram realizados os grupos focais, sendo o GFP a fase 

de experimentação, seguido pelos dois subsequentes GF1 e GF2, após os ajustes 

decorrentes da experiência do grupo piloto, já citado. 

 

 

3.2.5. Categorizações 

 

Como parte qualitativa desta pesquisa, os dados resultantes dos GF1 e GF2 foram 

interpretados por meio da técnica de AC- Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016), uma 

metodologia que permite ter a compreensão do conteúdo dos argumentos apresentados 

pelos participantes. Embora tenha uma especificidade ainda mais ampla, AC pode ser 

entendida como:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não se 

trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, 

com maior rigor, será um instrumento, por uma grande 

disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação 

muito vasto: as comunicações (BARDIN, 2016, p. 37). 

 

Sobre as categorizações, elas emergem da análise dos grupos focais; após leituras 

flutuantes de todas as 106 páginas de transcrição das falas dos participantes dos GF1 e 

GF2, fez-se a AC segundo cada categoria que emergiu destas primeiras leituras, 
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confirmando-as e ressaltando-as no texto mártir; seguidamente colocou-se as falas 

agrupadas segundo semelhanças nas categorias respectivas e não mais por sujeitos; 

procedendo-se assim neste momento a contagem das frequências das palavras mais 

evidenciadas no cômputo total dos participantes de ambos os GFs; ou seja, as categorias 

estão acompanhadas de conjuntos de expressões léxicas, apontadas numericamente, que 

se referem à frequência com que as mesmas foram proferidas pelos participantes, 

podendo emergir também como subcategorias e da mesma forma foram objeto de análise.  

As cinco principais categorias que surgiram, portanto, da AC dos grupos focais 

refletem a soma de opiniões, interações, sentimentos, representações e pontos de vista 

dos participantes sobre o uso do smartphone; são elas: 

1: Contexto cultural; 

2: Contexto emocional e afetivo; 

3: Aspectos fisiológicos e psicológicos;  

4: Autonomia e liberdade;  

5: Impactos no aspecto legal.  

 

 

3.2.5.1. Categoria 1: Contexto cultural 

 

• Normalidade, o quanto uso do smartphone está no contexto adolescente; 

• Noção de sociabilidade/regras; 

• Conteúdos mais acessados; 

 

 

 

 

Nota-se que o aparelho mais acessado neste atual contexto da humanidade é 

dispositivo eletrônico denominado smartphone. Não é o fato de conectar-se à Internet por 

meio dele que está em jogo, mas, a intensidade dessa ação. A busca incessante por 

incalculáveis opções de interações virtuais, a exemplo de jogos, diversidade de 

aplicativos e redes socias, todos velozes, volúveis e instantâneos, característicos do 

mundo virtual, é que precisam fazer sentido; caso contrário, torna-se um dispêndio 

danoso. Fazemos parte de uma geração ávida por informações; esse fenômeno é 

visivelmente notado nos mais diversos ambientes públicos, privados e residências, além 

de praças e meios de transportes (ABRUSIO, 2015).   

Frequência das palavras mais citadas:  

- Internet (42) 

- WhatsApp (27) 

- Netflix-filme (24) 
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Logo, a visão de normalidade quanto ao uso do smartphone em todos os 

momentos, inclusive na hora das refeições, é bem definida neste estudo, para parte dos 

entrevistados, enquanto para outra parte é algo crítico. Ao apresentar aos participantes 

dos grupos 1 e 2, uma foto em que adolescentes estão próximos, mas cada um fazendo 

uso do próprio aparelho, houve as seguintes asserções: - Essa foto aí mostra a realidade 

da família brasileira que no momento, não larga o celular nem para compartilhar 

momentos importantes como, almoço, jantar (Dados da Pesquisa).  Sobre o tema o mesmo 

entrevistado continua: - Isso é uma falta de respeito, na minha família isso não acontece 

(Dados da Pesquisa). Neste momento, ele fala sobre regras na família, e que ele concorda, 

sobre anormalidade do uso do dispositivo em determinados horários.  

Sobre o senso crítico e de julgamento, como se fosse de um cérebro adulto, esse 

ato pode surgir não da experiência ou da memória, especificamente, como mostra 

Herculano-Houzel (2005), mas resulta de uma interação entre a continuidade de uma 

experiência e o refinamento do cérebro adolescente que torna possível o raciocínio 

emergente como se fosse adulto capaz de avaliar consequências, um sinal de 

amadurecimento da região do córtex-pré-frontal do cérebro, anteriormente explicado, 

assim como da região órbito-frontal, ligada ao julgamento moral e interações na vida em 

sociedade.  

A afirmação do entrevistado do GF1 parece incomodar uma das colegas 

entrevistadas, que diz: - É que... é... eu senti uma indireta aqui para mim, porque faço 

isso na mesa. Em seguida o mediador solicita que ela explicite como é isso pra ela, então 

responde:  

Não sei, é sei lá, é que eu fico com celular desde a hora que eu acordo até a 

hora de dormir. Então, eu faço literalmente tudo com o celular. Acho que a 

única coisa que eu não faço com o celular é tomar banho, mas de resto... Eu 

pego comida, eu como, tudo com o celular, tipo, lá em casa eles ficam até 

brincando que eu tenho uma função, tipo, a de ficar segurando o celular 

(Dados da Pesquisa).  

 

Também há relatos semelhantes de uma entrevistada do GF2, quando diz: - É igual 

eu faço, muitas vezes estou comento e mexendo no celular. Eu faço assim às vezes. Outro 

relato: - Na hora do almoço eu apoio o celular no pé e fico assistindo enquanto eu como 

(Dados da Pesquisa).  

Percebe-se nas exposições dos participantes durante todo o tempo, que não há 

crítica que julgue o uso do smartphone, inclusive na hora das refeições. Isso também pode 

fazer parte da visão e do contexto em que vivem os adolescentes, sem considerar que há 

prejuízos em seus comportamentos de passar o tempo todo, ou pelo menos maior parte 
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dele, usando celular. A neurociência ajuda a explicar isso mediante evidências recentes 

baseadas no desenvolvimento tardio do córtex pré-frontal, tratado neste estudo, é difícil 

para os adolescentes fazerem uso do raciocínio consequente, ou seja, não é fácil para eles 

anteciparem as consequências prováveis das próprias ações (HERCULANO-HOUZEL, 

2005). 

 Nos diálogos dos GF1 e GF2 a palavra “Internet” é citada 42 vezes, pois essa é a 

via de acesso ao contexto virtual por parte dos usuários do smartphone. Embora o diálogo 

seja voltado para o uso do aparelho, o que faz sentido para os entrevistados é a rede que 

os interligam ao resto do mundo, algo que também se encontra disponível em tablets ou 

computadores pessoais, conhecido como de mesa (PC). No entanto, a preferência pelo 

smartphone ocorre pela mobilidade e praticidade oferecidas, a pronto de praticamente 

terem uma mesma identidade, ou seja, ao falar de smartphone praticamente é sinônimo 

de conexão com a Internet. 

 Ao discorrerem sobre potenciais ameaças nos relacionamentos dos adolescentes, 

Souza e Oliveira (2017) se referem à rede mundial de computadores, a Internet, como 

fonte de benefícios e riscos; portanto, ressaltam que eles, por estarem nessa fase do 

desenvolvimento humano, denominada adolescência, cuja capacidade de perceber os 

riscos a que são expostos não é plena, pode torná-los mais expostos aos riscos, da mesma 

maneira que aos benefícios. As autoras explicitam o alerta de que pelo fato da Internet ter 

se associado a vida cotidiana de todas pessoas, em especial dos adolescentes, é usada 

principalmente com o propósito de comunicação interpessoal, o que pode se reverter em 

inúmeros benefícios, também pode se tornar campo de atuação para prática de crimes, 

ameaças e diversas situações vexatórias, não sendo facilmente identificados os autores, 

por transitarem no anonimato.  

A segunda palavra mais citada ao analisar esta categoria é o nome do um 

aplicativo de conversa mais utilizado no mundo, propagado extensivamente no Brasil, o 

WhatsApp9. Parte da sociabilidade e interação pessoal entre os adolescentes se dá por 

aplicativos de conversa, inclusive com amigos e a própria família, que segundo relatos de 

alguns, conversam com pai e mãe no mesmo ambiente ou fora dele, via WhatsApp. Uma 

das participantes do GF2 expressou que esse aplicativo é um recurso utilizado para 

conversar com os pais e irmãos; disse inclusive que há um grupo exclusivo para eles 

                                                 
9 Aplicativo compatível aos sistemas operacionais utilizados nos smartphones para efetuar chamadas, envio 

de mensagens de texto, imagens, vídeos e documentos. Fonte:  https://www.whatsapp.com/. Acesso em 23 

jan. 2019. 



50 

 

 

 

alinharem as informações, e que quando há algo para ser tratado, o assunto é colocado no 

grupo, assim a mãe e o pai respondem de onde estiverem. Ao perguntar a entrevistada se 

ela prefere manter uma conversa pessoalmente ou pelo smartphone, ela respondeu: - É... 

pelo celular. Tal postura reflete a importância que é dada ao aplicativo. 

A base de estudos sobre os dados de acesso à Internet, existente há mais de seis 

anos, que é Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), atesta como a conectividade e 

acesso móvel à Internet pelo smartphone tem aumentado ano a ano, em percentuais 

acentuados. Esse fenômeno parece ser natural, devido a disponibilidade comercial de 

aparelhos celulares com fácil acesso praticamente a todas as classes sociais. No entanto, 

o que merece constatação é a intensidade e finalidade dessa alta taxa de conexão. 

A terceira citação utilizada nessa categoria é um composto do termo “Netflix10”, nome 

de uma plataforma que disponibiliza filmes de praticamente todos os gêneros mediante 

assinatura paga, e a palavra “filme”. A junção das duas palavras Netflix-filme ocorre em 

função de que todas as vezes que os entrevistados se referiam a uma delas, queriam falar 

sobre a outra. Ou seja, a função destacável do provedor Netflix é disponibilizar filmes e 

seriados, foi a referência citada como sinônimo de filme. Uma observação constatada foi 

sobre o Netflix, que mesmo sendo uma fonte paga, foi citado por diversas vezes, enquanto 

o Youtube, outra plataforma de filmes bastante acessada, e que possui acesso mais 

popular, além de gratuito, houve ausência de citação entre os entrevistados. 

Sobre a necessidade de fazer uso constante do smartphone e a relação com o contexto 

emocional e afetivo dos entrevistados, em função dessa dependência, é o que apresenta a 

categoria 2.  

 

 

3.2.5.2. Categoria 2: Contexto Emocional e afetivo 
 

• Celular 

• Tempo de redução de uso do dispositivo; 

• Impactos emocionais; 

• Relações com a família: distanciamento, diálogos e conflitos; 

 

 

                                                 
10 Netflix é uma provedora mundial de filmes e séries de televisão, com serviço de transmissão online, 

via streaming, uma forma de distribuição de conteúdo multimídia disponível para acesso nos dispositivos 

com conexão à Internet, como o smartphone. Fonte: https://help.netflix.com/pt/node/412. Acesso em 23 

jan. 2019. 
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Conforme já citado anteriormente, o aparelho “celular” por ter um leque de 

funções muito maior do que apenas efetuar ligações telefônicas, foi citado nas discussões 

do grupo focal por 404 vezes pelos entrevistados. Essa repetição exaustiva referindo-se 

ao celular no decorrer das discussões expõe uma naturalidade com que consideram o 

aparelho como algo muito próximo, com características de indispensabilidade na vida dos 

adolescentes. Uma entrevista do GF1 disse: - É, a gente usa bastante o celular. E disse 

outra do mesmo grupo: - Nós ficamos conversando e mexendo no celular (Dados da 

Pesquisa). 

 Jensen (2016, p.183) denomina essa situação como “necessidade compulsiva de 

estar em uma conexão digital”. Ela esclarece que isso ocorre em dois níveis, um deles 

está ligado ao comportamento e o outro é bioquímico. Sobre este, desde o toque do 

aparelho, as músicas e os bipes no smartphone, tudo isso provoca um alerta no cérebro. 

Cada tecla digitada, cada notificação recebida, um novo post, enfim, os sinais emitidos 

pelo aparelho é como se fossem presentes digitais que provocam uma descarga prazerosa 

de dopamina no cérebro do usuário. Sobre essa descarga foi explicitado no capítulo dois, 

que aborda sobre o sistema de recompensa do cérebro e o efeito dopaminérgico decorrente 

dessa distração eletrônica. 

Quando foi perguntado aos entrevistados sobre os momentos em que ficam 

impossibilitados de acessarem o smartphone, ou a Internet, já pela reação não verbal, 

como de reprovação, foi possível perceber que não se tratava de algo agradável, embora 

alguns disseram que isso era normal. Houve quem verbalizou: - Ruim, eu fico; - Aí eu vou 

no psicólogo, porque dá vontade de.... (Dados da Pesquisa).  

 

 Eu fiquei doida, porque eu precisava, tipo, sei lá, conversar com os meus 

amigos, que tipo assim, eu estava doida e precisava fazer um trabalho. E não 

tinha internet. Eu comecei a jogar, e fiquei jogando, joguei, joguei, joguei.... 

tipo, esse joguinho que a gente tá cansado sabe? (Dados da Pesquisa). 

 

Há um levantamento apresentado pela Dra. Jensen (2016), que foi realizado pelo 

Centro Internacional de Mídia e Agenda Pública da Universidade americana de Maryland, 

Frequência das palavras mais citadas:  

- Celular (404) 

- Família (11) 

- Pai (56) 

- Mãe (83) 
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com estudantes de doze países, cujo objetivo foi solicitar que eles, após um período de 24 

horas sem fazer uso de quaisquer meios de comunicação, inclusive do smarthphone, 

escrevessem sobre a experiência da abstinência proposta. O resultado, por meio de 

enunciações dos adolescentes de diversos países foram expressos em tons parecidos, 

como a transcrição a seguir: (JENSEN, 2016, p.181): 

 

Do Reino Unido: 

- “Vazio. O vazio me arrasou.”  

- “Desconectar-me... foi como desligar um equipamento de manutenção de 

funções vitais.” 

- “Senti-me paralisado.” 

 

Da China: 

- “Fiquei sentado na cama, fitando o vazio. Não tinha nada para fazer.” 

- “A sensação do nada penetrou no meu coração... Foi como se eu tivesse perdido 

uma coisa importante.” 

 

Da Unganda: 

- “Tive a sensação de que havia um problema comigo.” 

- “Fiquei contando minuto a minuto e me certifiquei de não ultrapassar o tempo 

em nem mais um segundo!” 

- “Senti uma grande solidão.” 

 

Do México: 

- “A ansiedade continuou pelo resto do dia. Várias imagens me vieram à cabeça, 

desde sequestros até invasões de extraterrestres.” 

 

Dos Estados Unidos: 

- “Entrei e estado de pânico absoluto.” 

- “Foi como se eu estivesse sendo torturado.” 

- “Fiquei comichando feito um drogado por não poder usar o meu celular.” 

  

Quanto aos relatos expostos, há uma semelhança também com as expressões 

obtidas nos grupos focais realizados nesta pesquisa, conforme os fragmentos 

apresentados acima, evidenciando uma universalização dos níveis comportamental e 

bioquímico discutidos pela neurologista Jensen (2016).  

Dentre os quase mil estudantes que participaram do estudo, citados pela 

neurologista, foram expressos estados de nervosismo, irritação, angústia, ansiedade e 

insegurança. Jensen, (2016, p.182) cita: 

- “Fiquei nervoso e irritado.” 

- “Fiquei realmente angustiado e ansioso.” 

- “Fiquei ansioso, irritadiço e inseguro.” 

- “Senti uma estranha ansiedade.” 
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Este aparelho que conecta as pessoas ao mundo virtual a cada dia apresenta-se 

mais inserido no contexto emocional e afetivo dos usuários, gerando até mesmo a 

dependência como se fosse algo inerente à própria vida de quem faz uso dele. No grupo 

focal, os participantes disseram sobre o impacto do uso constante e as implicações nas 

relações mais próximas, como na amizade. Houve aluno que comentou: - O celular, acho 

que ele facilita a comunicação, mas acho que atrapalha nessa questão [amizade] - 

(Dados da Pesquisa). Sobre isso, destacam-se algumas falas: 

 

 ...geralmente as pessoas elas saem elas ficam no celular. É... mas tipo... só o 

tempo todo no celular é uma coisa ruim quando tipo, você está com os amigos, 

mas o celular já faz parte do nosso meio, da nossa vida. Eu não vejo problema 

de você mexer um pouco no celular, entendeu? Entre seus amigos, porque às 

vezes você quer mostrar uma coisa para eles, mas que nem ela falou, quando 

mexe muito aí já é um problema - (Dados da Pesquisa). 

 

Sobre os impactos emocionais que podem ser gerados na vida dos participantes 

quando fazem alusões às situações que implicam indisponibilidade do smartphone, uma 

entrevistada também relatou que pelo fato de a mãe dela ter confiscado o aparelho numa 

determinada noite: - Aí você perde tudo. Até você encontrar uma coisa diferente para 

fazer, você já está chorando. E continua:  

 

Eu acho que eu fiquei uns 20 minutos chorando até eu parar e pensar: “O que 

que eu vou fazer sem meu celular até o horário da minha mãe quando ela 

devolver?” (Dados da Pesquisa) 

 

 

 Para os adolescentes, quando pais e professores propõem confiscar o smartphone, 

ou impor regras para o uso dele, há uma reação emocional, e, enquanto uns veem isso 

como justo, outros veem como injusto. Sobre o que ocorre no cérebro em momentos como 

esses, que mostram diferentes graus de ativação, decorrentes de estímulos justos ou 

injustos, Herculano-Houzel (2005) esclarece que pesquisadores identificaram 

determinadas regiões cerebrais que dão significado a isso. Uma delas fica no centro do 

cérebro, denominada Córtex Cingulado Anterior, que sofre forte ativação quando o 

indivíduo se vê em uma situação de conflito, a exemplo de aceitar a situação imposta a 

ele ou de burlar. Há outra região, também ativada em situações semelhantes, pois ela se 

associa às representações de estados emocionais ligados ao desgosto e a raiva, que é o 

Córtex da Ínsula Anterior. Quando pais e professores puderem entendem que há um 

rebuliço neuroquímico no cérebro adolescente, podem descobrir como lidar com o 

comportamento adolescente de maneira mais adequada ao contexto do mesmo.  
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 Para entender melhor sobre os aspectos emocionais, pode parecer não 

compreensível ao adulto ver um adolescente chorando, tenso ou nervoso por ter sido 

privado do uso do smartphone, ou outro fato simples, mas não é essa ótica ao considerar 

o que se passa no cérebro adolescente, como exemplifica Jensen (2016), ao mostrar que 

o cérebro adolescente se diferencia do adulto em vários aspectos, a exemplo do pleno 

acesso aos lobos frontais, que o adolescente ainda não possui. Isso propicia que outras 

áreas do cérebro possam ficar rapidamente fora de controle, gerando, assim, impressões 

de ameaça externa, imprimindo sentimentos primitivos, como o medo.  

Os adolescentes, para os quais as amídalas são menos controladas pelos lobos 

frontais, podem reagir emocionalmente a situações de tensão com muito mais intensidade 

do que os adultos, que já possuem mais controle da raiva e do medo, por exemplo, devido 

o córtex pré-frontal estar mais desenvolvido. Há também dois neuroquímicos que muito 

contribuem para o que Jensen (2016) chama de caldeirão emocional e Herculano-Houzel 

(2005) explicita sobre o cérebro em transformação, que são a adrenalina e o cortisol.  

 Ao se falar no prazer de correr riscos, a adrenalina é destaque por ser uma 

substância produzida pelo corpo, liberada pelas glândulas suprarrenais que, associada ao 

estresse provocado pelo cortisol, no cérebro, provoca no corpo a sensação de bem-estar e 

euforia, efeitos associados ao alívio do fim do medo, à sensação de superação, seguidos 

da vontade, por vezes ilógica, de fazer tudo de novo, correr mais riscos (HERCULANO-

HOUZEL, 2005). 

 Quanto ao cortisol, vários estudos mostram que é uma substância capaz de 

atravessar a barreira entre o sangue e o cérebro e ativar diretamente o sistema de 

recompensa, é altamente produzida, especialmente até o fim da adolescência, e mais ainda 

nas meninas, mantém níveis mais elevados do que nos adultos, o que desencadeia 

frequentes emoções negativas, dentre elas, ansiedade, raiva, preocupação e estresse, 

associando-se também ao aumento de tensão, fatores que levam também os adolescentes 

a preferirem a solidão. Isso explica as frequentes alterações de humor nos adolescentes 

(JENSEN, 2016). 

Sobre o uso do smartphone e as consequências que isso implica no contexto 

familiar, ao serem questionados sobre como tem sido a relação dos entrevistados com os 

pais e familiares, houve os seguintes relatos:  

 

- Meus pais não soltam o celular. 

- É bem assim: minha mãe não solta o celular quando está em casa. Mas 

quando ela sai, a gente precisa ligar para ela, cadê? Não atende celular, não 
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vê mensagem, não faz nada. Parece que não existe celular. Mas quando está 

com a gente, só fica no celular. Meu padrasto também usa bastante celular, 

principalmente porque ele é médico e sempre tem que estar vendo o que 

acontece com os pacientes. 

- Mas acaba que, tipo, tira muito tempo que a gente teria juntos e só fica no 

celular. E... daí como eles estão no celular, o que que eu vou fazer? ... Mexo 

no celular.  

- Eu falo oi para minha mãe e ela tipo: uhum. Eu tento falar alguma coisa ela 

está mexendo no celular. Isso me deixa muito brava, muito frustrada, porque 

fico: mãe, mãe, mãe, mãe. Só que nada, nada, ela não responde. Daí eu fico 

super, mega frustrada com isso. 

- É, eu trabalho. Aí daí o meu pai tem uma empresa. Ele vive no celular. Na 

hora do almoço, na hora do jantar, ele vive no celular. Aí daí só de noite que 

eu consigo vê-lo direito. Só que ele também fica no celular. Então tipo assim 

eu falo: “Pai, pai”, eu quero conversar com ele, e assim ele fica: “Já vou, já 

vou”, e ele tipo assim, ele fica 1 hora depois só de 2 horas que ele vem falar 

comigo. Ele fica muito no celular. A minha mãe até que não, me dá mais 

atenção, mas, contudo, ele realmente fica muito no celular.... É aí vou lá e falo 

com a minha mãe o assunto só que ela fala: “fala isso para o seu pai”, não 

sei o que, aí tipo, mas ele não está me dando atenção. Ele está ficando no 

celular. 

- Minha irmã, eu só vejo ela mexendo com o celular quando ela está em casa, 

porque ela fica o dia inteiro trabalhando. Então nunca vejo ela. E meu irmão 

ele só sai depois do meio dia, e ele está mexendo no celular quando chega em 

casa. (Entrevistado GF2). 

- Lá em casa meu pai e minha mãe não são tão viciados no celular, mas meus 

irmãos... (Dados da Pesquisa). 

 

 

 Quando os adolescentes apresentam essa fala, não querem evidenciar o fato de os 

pais, familiares, amigos ou até eles mesmos fazerem uso da tecnologia digital. Querem 

mostrar um problema de extrema relevância, que são as relações sociais, o convívio, a 

família, o fato de serem ou não ouvidos e da interação no contexto em que vivem. Sobre 

isso, pondera Herculano-Houzel (2007) que os relacionamentos saudáveis, presentes, 

formam uma via protetiva e que cultivar os relacionamentos íntimos aumentam a 

expectativa de vida e a qualidade dela.  

A neurocientista Herculano-Houzel (2007) aponta que os impactos desses 

relacionamentos próximos são tão cruciais para a longevidade quanto outros fatores 

largamente conhecidos, a exemplo do tabaco, da hipertensão crônica e o sedentarismo. A 

regulação da resposta ao estresse crônico, por exemplo, e o isolamento social, uma das 

fontes de estresse para o cérebro, são fatores que sofrem influência direta como resultado 

dos impactos dos relacionamentos afetivos. 

 O amor atualmente é assunto presente nos campos de estudos neurocientíficos, 

afirma Herculano-Houzel (2007). A autora cita um estudo inglês realizado com o ponto 

de vista de que o amor, inclusive o materno, provoca no cérebro intensa ativação do 

sistema de recompensa e desativação de estruturas corticais envolvidas em sensações 

desagradáveis e no julgamento social. Isso mostra que as relações de amor deixam os 
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envolvidos mais agradáveis, gentis, tolerantes e afetivamente mais confiáveis. Talvez, 

essa seja umas das razões pelas quais os adolescentes reclamam quando não recebem 

atenção dos pais, caracterizada pela atenção afetiva propícia ao amor e ao carinho, tão 

fundamentais nessa fase do desenvolvimento humano. Enfim, esse é um caminho de mão 

dupla, pois há situações ao contrário, em que os pais não recebem atenção dos filhos, 

como nas enunciações abaixo, muito embora tenham sido menos frequentes em nossas 

pesquisas. 

 

Lá em casa já é ao contrário... Minha mãe briga comigo. Lá em casa é ao 

contrário, eu fico muito no celular, e minha mãe é bem desapegada com 

celular, igual, ela não fica tanto, tanto quanto eu. Aí eu fico muito no celular 

(Dados da Pesquisa). 

 

 

 Assim como para os adolescentes é importante o estabelecimento e a preservação 

dos laços afetivos, também é para o bem-estar do cérebro adulto. Herculano-Houzel 

(2007) esclarece que esses laços têm importância não apenas como aspecto psicológico, 

e, sim, fisiológico, pois conforme aponta uma série de estudos, segundo a autora, eles 

mudam o funcionamento do cérebro. 

 

 

 

3.2.5.3. Categoria 3: Aspectos fisiológicos e psicológicos  

• Tempo de sono e outras alterações; 

• Vício/dependência; 

• A prática de esportes. 

 

 

 

  

São diversos os impactos que podem ser provocados no cérebro adolescente 

decorrentes do uso em excesso da Internet, especialmente através do smartphone. Os 

termos “durmo-dormir”, no mesmo sentido, foram repetidos 45 vezes. Dentre os relatos 

dos participantes dos grupos focais, sobre o tempo de sono deles, destaca-se: 

- Por noite, não tem nenhuma hora que eu durma, mas quando dá 6 horas, 

assim mais ou menos, a gente está tudo dormindo assim.... Mas tem dia que o 

celular já prejudicou muito. Que é: “Nossa, tenho uma prova”, na sexta. Aí 

eu falo: “Nossa, vou estudar à noite”, assim, porque principalmente no 4º 

Bimestre, que é o último, apesar de não muito mole para passar, eu falei: “Ah, 

depois eu estudo”, não sei o quê. Aí chegava tipo, 2 horas eu estava lá tentando 

Frequência das palavras mais citadas:  

-Durmo-dormir (45) 

- Vício-viciado (20) 
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estudar né, mas já morrendo de sono aí dorme e acorda às 6 horas para vir 

para a escola, tipo, dormi poucas horas aí eu vou e estudo antes da morte 

(.......?) aí eu estudava tipo 1 hora antes da prova e ficava morrendo de sono 

na hora da prova.  

- Lá pelas 3 horas ou 4 horas da manhã. E de vez em quando, eu fico até 5 

horas, mas, normalmente eu não fico, durmo cedo.  

- Eu geralmente fico até 23 horas só. 

- 23:50h. Mas, aí tenho que arrumar os alarmes. Coloco muito alarme. Aí, fico 

até meia noite. 

- E... eu faço isso só durante as férias de vez em quando. Porque nas férias 

que eu canso de verdade. Aí eu... tipo assim, eu já fiquei sem dormir nas férias. 

(Dados da Pesquisa). 

 

 Ao serem questionados se eles possuem a percepção ou sentem no corpo algum 

impacto pelo fato de dormirem menos em função do uso do smartphone à noite, 

afirmaram que sim: 

- Humor por dormir tarde assim, ah, está afetando o meu humor. (.....?). eu 

geralmente acordo na hora do almoço. Aí quando eu almoço, aí eu me sinto 

um pouquinho melhor, mas, por acordar tarde, já nem sei, às vezes, até passo 

mal, mas é tipo... (......?). 

- Eu acordei cansada, mas geralmente quando se acorda cansada, que ficar 

deitada na rede só dormindo. Aí eu acordei e falei: “Mãe estou cansada”, aí 

ela disse: “cansada do que? De dormir”. Aí eu falei: “Exatamente”. E ela 

acha que é frescura, mas não é frescura, é a realidade. Realmente fiquei 

cansada. E agora já estou com sono, se eu deitar agora eu durmo (Dados da 

Pesquisa).  

 

Sobre a irregularidade do sono, percebe-se que isso gera uma confusão na 

percepção do adolescente, conforme consta na fala a seguir: 

- Quando eu durmo muito eu fico cansada, mas quando eu não durmo eu 

também fico. Então, não sei.  

- Hoje eu acordei era o que? Meio dia com minha mãe gritando que eu tinha 

que ir para escola, né? Acordei meio dia e eu não fui dormir tão tarde, eu fui 

dormir era 2 horas. Então eu dormi muito (Dados da Pesquisa). 

 

 Há uma diversidade de estudos sobre o benefício do sono. A neurologista Jensen 

(2016) comenta que são muitos os pais de adolescentes que se sentem frustrados por não 

conseguirem fazer com que os filhos durmam cedo, tentam pela repreensão, ameaças, 

bajulação, batem panelas e arrancam cobertores da cama, e nada. O sono é considerado 

um dos aspectos mais importantes do cotidiano das pessoas, afirma Jensen (2016), quando 

elucida que os padrões do sono são associados a uma gama de hormônios e impulsos 

cerebrais que são regulados pelas fases de amadurecimento. Ademais, os estudos indicam 

que os adolescentes precisam de mais sono do que os adultos e que ao serem submetidos 

ao tempo de sono dos adultos, como terem que acordar cedo, por exemplo, pode impactar 

no encolhimento do período de sono.  

Há diversas pesquisas que apresentam que, de acordo com o biorritmo de cada 

pessoa, a necessidade de horas de sono pode variar. A Dra. Jensen (2016) apresenta 
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cálculos de cientistas que mostram a necessidade de nove horas e quinze minutos de sono 

para os adolescentes. Dentre uma série de estudos realizados por cientistas em diversos 

países, ela destaca o resultado de parte deles, sobre os benefícios do sono para o cérebro 

adolescente, como a consolidação da memória em diversas etapas do sono, desde um sono 

mais profundo ou mesmo que seja leve, até o fato do descanso, são fatores que beneficiam 

o cérebro.  E que o sono reforça não somente as memórias e a aprendizagem, mas as 

lembranças se tornam mais nítidas e organizadas. Um dos estudos, por exemplo, realizado 

no estado de Minnessota (EUA), destaca que com setenta minutos de atraso para o início 

das aulas no período matutino, gerou impacto de maneira significativa nas notas de sete 

mil alunos, comparados com alunos de outras escolas com início das aulas mais cedo, por 

volta das 7h30 da manhã.  

 Constata-se, portanto, que além do próprio ritmo acelerado do cérebro 

adolescente, a atração pelo uso excessivo das tecnologias digitais como smartphone tem 

logrado o tempo de sono dos usuários. As consequências para o desenvolvimento dos 

adolescentes, especialmente em função da exposição excessiva a jogos eletrônicos, 

Internet, dentre outros dispositivos, inclusive o smartphone, tem sido objeto de um 

número crescente de pesquisas.  

Dra. Jensen explicita que não há parte alguma da vida dos adolescentes que não 

seja prejudicada pela falta do sono. E pontua: 

Em termos fisiológicos, o sono precário pode resultar em doenças de pele que 

se agravam com o estresse, como acne ou psoríase; ingestão excessiva de 

alimentos ou alimentação inadequada; lesões durante atividades esportivas; 

elevação da pressão sanguínea; suscetibilidade a doenças graves. Em termos 

emocionais, o sono precário pode tornar os adolescentes agressivos; 

impacientes; impulsivos e inconvenientes. Propensos `baixa autoestima; 

passíveis de oscilações de humor. No plano cognitivo, o sono precário pode 

causar prejuízos na capacidade de aprendizagem; inibição da criatividade; 

diminuição do ritmo das habilidades de resolução de problemas; maior 

esquecimento. (JENSEN, 2016, p.90-91) 

 

 

Como visto, a má qualidade do sono pode prejudicar a vida dos adolescentes. 

Relativo aos riscos do uso abusivo das tecnologias digitais, Eisenstein e Estefenon (2011) 

também ressaltam consequências como redução da capacidade intelectual e produtiva, 

alterações de humor que se tornam mais frequentes, dificuldade de atenção e 

concentração, como fatores resultantes da indução de multitarefas expostas pelo mundo 

virtual, disponíveis para fácil acesso pelo smartphone. 

O fato da dependência gerada pelo uso do smartphone tem sido um alerta incisivo 

por pesquisadores como Setzer (2012) e Jensen (2016), realidade que foi possível 
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constatar nas discussões dos grupos focais, conforme exposições de entrevistados nos 

recortes a seguir, que se referem à relação com o dispositivo: 

- Eu consigo só dormir mexendo no celular. 

- Parece que nosso cérebro não para. 

- Eu sou viciada lá em casa, eu sou muito chata, entendeu? Aí, eu às vezes eu 

respondo demais ao meus pais e tal. Eu sou, tipo, respondona, chata, viciada. 

E eles sempre vivem brigando comigo, porque... sou tudo isso, então eu já 

estou acostumada tipo, tudo eu faço com celular, até quando você vai pegar 

comida para você servir, eu estou fazendo com o celular. Tipo, o celular está 

aqui com o fone da série e eu estou pegando comida assim, entendeu?  

- Então durante o dia assim, como eu disse eu uso mais ou menos 8 horas. Se 

alguém tirar o celular de mim eu viro um leão, por isso eu me considero muito 

viciada no celular. 

- É tipo uma droga para mim, eu não consigo ficar sem. Aí minha mãe até 

falou no dia em que ela pegou o celular e eu comecei a chorar, ela falou: “Viu, 

é isso que drogado faz, começa a chorar quando tira a droga dele, o vício”. 

Aí eu falei para ela, eu tentava convencê-la a me devolver o celular: “Não 

mãe, mas eu preciso, é muito útil...” eu fiz um discurso assim, eu fiquei um 

tempão chorando, aí ela falou: “Viu,é isso que drogado faz, fica negando que 

não tem vício, mas tem” ela falou um monte de coisa.  

- Somos quatro meninas, mas é um grupo. E aí as meninas conversando, mas 

a gente tinha que dormir. Que eu acordo muito cedo no período de aula no dia 

de semana. Aí eu falei: “Oh velho eu vou dormir, senão amanhã eu não vou 

dar conta de ler na sala. Eu vou dormir”. Aí eu fui e deitei e fiquei olhando 

para o teto. Só que eu fiquei imaginando o que as meninas estavam 

conversando, o assunto estava bom, mas eu tinha que dormir. Aí minha mãe 

entrou no quarto e me deu boa noite e saiu e não sei o que que deu nela e ela 

voltou no meu quarto. Já tinha mais ou menos uma hora e eu estava lá deitada, 

olhando para o teto. E minha mãe falou: “Menina, você ainda não dormiu?”. 

“Não mãe. E não sei o que elas estão conversando, mas eu quero muito 

saber”. Aí levantei e fui mexer no celular de novo, mas não ia adiantar. Aí 

depois eu fiquei arrependida, fiquei falando: “Cara eu não fiquei no celular 

nem uma hora, enquanto eu fiquei aqui pensando, não dá”, e podia ter ido lá, 

dá vontade de dormir de novo, mas eu não consigo dormir. 

- Teve uma semana que eu fiquei tipo, 70 horas no celular. Tem dia que eu fico 

15 a 20 horas no celular...  Eu comprei uma extensão. Porque a tomada é 

longe da minha cama.  

- Semana passada, eu fiquei, tipo, mais de 16 horas por aí. E minha mãe, meu 

pai, meu irmão perguntaram: “Cadê a [nome da estudante]?” Aí ninguém 

sabia responder, mas tipo, eu estava dentro do meu quarto o dia inteiro. Aí 

quando minha mãe abriu a porta ela tirou o celular de mim e conversou 

comigo e falou que eu não posso fazer isso e tal. Aí ela tirou o celular de mim 

e guardou para eu não pegar. Aí quando ela voltou no meu quarto depois de 

sei lá, 2 a 5 minutos por aí, eu estava sentada na cama abraçada na perna 

chorando horrores de soluçar, porque eu estava sem meu celular, eu estava 

muito mal. Eu tinha ficado, sei lá, cinco minutos sem ele.   

- Já cansei de acordar, tipo ela [mãe] fala: “O seu fone está conectado, né? 

Você está usando”. Aí já cansei de acordar toda enforcada com o fone assim 

aí minha mãe me enrolando na cama para desenrolar o fone. 

- É quando eu fico sem internet eu fico tipo, eu não consigo parar quieta, então 

eu converso bastante, porque se eu tivesse... No imediato eu fico muito 

frustrada, quando eu estou sem meu celular, sem internet no celular também. 

Mas aí encontro outra coisa para fazer e fico mais calma, então é tipo, muito 

imediato a sensação de frustração para mim e depois passa. (Dados da 

Pesquisa). 
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Esses recortes retratam como adolescentes estão se relacionando com a tecnologia 

digital através da disponibilidade deliberada do smartphone. É possível constatar na fala 

deles os sintomas de ansiedade, frustração, angústia, assim como pontuados por Setzer 

(2012) e Jensen (2106); e ainda, como o sistema dopaminérgico precisa ser 

retroalimentado usando cada vez mais o dispositivo para que haja a sensação de prazer, 

conforme afirma Herculano-Houzel (2005). Sobre isso, enfatiza uma participante: - É tipo 

uma droga para mim, eu não consigo ficar sem. Enquanto outra declara: - Se alguém tirar 

o celular de mim eu viro um leão, por isso eu me considero muito viciada no celular 

(Dados da Pesquisa). 

Uma das participantes relatou que chegou a instalar um aplicativo que monitora o 

tempo em que ela fica conectada à Internet. Mas, quando o tempo estipulado para conexão 

a uma determinada rede social extrapola, o aplicativo monitorador bloqueia o acesso por 

um período, e isso a incomoda ao ponto de ela alterar a configuração do programa - apesar 

de esse procedimento demorar um pouco para que se cumpra tal finalidade -, pois somente 

dessa maneira consegue se sentir livre, alega a adolescente. Disse ainda a respeito de um 

dia em que a mãe retirou dela o aparelho: - No começo é bem difícil. É tipo, é como se eu 

tivesse uma crise de abstinência, seu corpo inteiro tendo choque... (Dados da Pesquisa).  

Essa situação do uso excessivo da Internet é algo relativamente novo, segundo 

expõe Young e Abreu (2011), mas que vem se destacando pelos efeitos provocados às 

crianças, aos adolescentes e aos núcleos familiares. Por situações dessa natureza é que a 

Associação Americana de Psiquiatria incluiu como Transtorno do Jogo pela Internet 

(DSM-V, 2014); constatação também publicada em seguida pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS)11, na décima primeira versão da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-11). 

Quanto aos incômodos que os entrevistados disseram sentir, em ocasiões que 

ficaram sem o smartphone ou o acesso à Internet, possíveis resultantes de uma 

dependência psicológica da tecnologia digital, Young e Abreu (2011) ressaltam que os 

sintomas de depressão, abstinência, insônia e irritabilidade são os mesmos de usuários 

que possuem outros vícios, a exemplo de álcool, sexo, comida ou drogas; propensão que 

                                                 
11 ONU BR Nações Unidas do Brasil. OMS inclui vício em videogame em classificação internacional de 

doenças. Brasil, 2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/oms-inclui-vicio-em-videogame-em-

classificacao-internacional-de-doencas/>. Acesso em: 20 de Jul. 2018. 
 



61 

 

 

 

se explica pelo complexo Sistema de Recompensa do Cérebro e o efeito dopaminérgico, 

tratados neste corpo teórico (HERCULANO-HOUZEL, 2005). 

Na sequência, os participantes dos grupos focais que disseram praticar esportes, 

futebol e judô, além de outras modalidades de atividades físicas, como a dança, relataram 

que essas ações interferem na redução do uso do smartphone e, consequentemente, se 

sentem mais desapegados ao dispositivo, mesmo o utilizando em outros momentos. Eis 

alguns relatos: 

- Porque o celular é um vício, porque a gente que pratica esporte ajuda, 

porque ocupa sua vida.  

- Antes eu ficava muito mais que agora, porque eu tinha parado com as 

atividades físicas. Aí agora voltei a fazer as atividades físicas e estou parando 

mais... Aí não estou tendo mais tempo e nem interesse [no celular].  

- E eu, tenho treino. Então, não tenho muito tempo de ficar no celular agora. 

Antes quando eu tinha parado de ir aos treinos assim, eu tinha tempo o tempo 

inteiro. Era questão do dia inteiro. (Dados da Pesquisa).  

 

 

Sobre a prática de atividades físicas e esportivas que permitam ao adolescente 

explorar corpo e cérebro em desenvolvimento, como futebol, judô, dança, dentre outras, 

Herculano-Houzel (2005) ressalva que, especialmente no início da adolescência, por volta 

do período da puberdade, pelo fato de o cérebro ainda ser composto por uma quantia 

abundante de substância cinzenta, esse é um fator que facilita o aprendizado de novas 

sequências motoras, além de ser um período rico em possibilidades sinápticas que 

propiciam rápida aprendizagem revelando um talento natural. Afirma também que ao se 

tentar essas mesmas possibilidades no pós-adolescência, as chances já serão bem 

menores; daí a importância do incentivo de pais e educadores para que os filhos se 

desenvolvam investindo o potencial latente em atividades mais esportivas ou lúdicas do 

que os recursos digitais, isoladamente.  

 Atividades físicas se tornam ainda mais interessantes por propiciarem o encontro 

de novos prazeres contribuindo para o amadurecimento do sistema de recompensa no 

cérebro adolescente: “O exercício físico, que proporciona ativação do sistema de 

recompensa através da liberação de opióides como a endorfina, parece contribuir para o 

fortalecimento da atividade dopaminérgica” (HERCULANO-HOUZEL, 2005, p.119-

120). 
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3.2.5.4. Categoria 4: Autonomia e Identidade  
 

• Autonomia moral; 

• Necessidade de os adolescentes serem ouvidos por pais e professores; 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se, nesta categoria, a emissão de opiniões dos adolescentes caracterizada 

pela escolha lexical “acho” (63 vezes), mesmo sem noção clara sobre evidências ou 

experiência em torno do que afirmam, sugerem ou reivindicam, eles emitem opiniões. 

Afirma Jensen (2016) que essa capacidade está mais ou menos plena por volta dos 15 

anos de idade. Mas, nem sempre são ouvidos ou concedido créditos ao que expressam, e 

isso é algo que ocorre na escola e em casa, no seio familiar.  

Afinal, como explicita Jensen (2016), parte do problema na compreensão dos 

adolescentes está nos adultos. Por exemplo, o excerto de um participante do GF2, sobre 

o convite recebido para participar do grupo focal: - Eu acho que é tipo bem legal, porque 

a gente nunca tem participação em quase nada na escola. E complementa, sobre o fato 

de não serem ouvidos pela instituição: - Metade das coisas que existe na escola é para os 

alunos mais novos que a gente. A gente já não tem tanta possibilidade de entrar nas 

coisas para participar. Sobre situações diversas do cotidiano dos participantes dos grupos 

focais, seguem alguns recortes em que eles fizeram uso da seleção lexical ‘acho”:  

 

- Eu “acho” erradíssimo, mas eu não consigo me... eu “acho” muito errado, 

“acho” muito feio, tipo, é falta de educação;  

- Eu “acho” que... bom, depende do contexto, mas nesse que eu falei não é 

algo legal, “acho” que poderia ser evitado; 

- É o que “acho” assim;  

- O celular “acho” que ele facilita a comunicação, mas também “acho” que 

atrapalha nessa questão; 

- Eu “acho” que eu mexo mais de noite, porque eu moro condomínio de casa; 

- Eu “acho” que eu fiquei uns 20 minutos chorando até eu parar e pensar: “O 

que que eu vou fazer sem meu celular até o horário da minha mãe quando ela 

devolver?” 

- Não, mas “acho”... (Dados da Pesquisa). 

 

 Há uma ligação entre a expressão “acho” com os termos “professor (a), ou 

professores. Essa mesma ideia foi repetida 43 vezes, e a palavra “atenção” repetida 13 

vezes. Nas demais discussões, os participantes expuseram essa situação de não serem 

Frequência das palavras mais citadas:  

- Acho (63)) 

- Professor(a-es) (43) 

- Atenção (13) 
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ouvidos, não receberem atenção, não só por professores e pela direção da escola, mas isso 

também é fato na casa deles, quando tentam falar com os pais, que por excesso de afazeres 

ou mesmo por fazerem uso do smartphone, também eles não estão emocionalmente 

disponíveis para os filhos, não lhes dão atenção. Diz a entrevistada do GF1, ao se referir 

à própria mãe: - Mas quando está com a gente, só fica no celular (Dados da Pesquisa). 

Mais adiante, complementa: - Mas acaba que, tipo, tira muito tempo que a gente teria 

juntos e só fica no celular. E... daí como eles estão no celular, o que que eu vou fazer? 

Então sugere: - Mexo no celular (Dados da Pesquisa).  

Ouvir empaticamente o adolescente, dar atenção ao que ele diz, considerar o 

contexto dele, sem punição ou julgamentos, considerar as regras por meio de acordos 

mútuos, são princípios para o desenvolvimento da autonomia moral, conforme os 

pressupostos da teoria construtivista sobre autonomia moral e intelectual, elaborada por 

Piaget (1994); para o pesquisador, entre a infância e a adolescência desenvolvem-se 

significativamente uma série de reorganizações cognitivas destacando duas delas, 

importantes, que ele denomina como heteronomia e autonomia.  

A fase do desenvolvimento comum às crianças menores, em que as regras delas 

são leis externas, impostas pelos adultos, é identificada como heterônoma, permeada de 

complexidade, por ser o indício da noção de verdade e o julgamento moral da criança. O 

autor explicita que:  

Do ponto de vista intelectual, o respeito da criança pelo adulto tem por feito 

provocar o aparecimento de uma concepção anunciadora da noção de verdade: 

o pensamento deixa de afirmar simplesmente o que lhe agrada, para se 

conformar com a opinião do ambiente. Assim tem origem uma distinção 

equivalente àquela do verdadeiro e do falso: algumas afirmações são 

reconhecidas como válidas, quando outras não. (PIAGET, 1994 p. 298) 

 

Nessa fase a moralidade da criança, assim como a forma de ela julgar entre o certo 

e o errado, é o cumprimento da regra e qualquer interpretação diferente desta não 

corresponde a uma atitude correta. Mas, essa noção vai diminuindo à medida que a 

maturação da criança se aproxima da adolescência, quando ganha força a próxima: 

autonomia, fase em que as regras são vistas como o resultado de uma decisão liberal, 

aceitas pelo consenso e não por imposição de fora. Sobre essa fase, o autor pontua que: 

 

A moral do respeito mútuo, que é a do bem (por oposição ao dever) e da 

autonomia, conduz, no campo da justiça, ao desenvolvimento da igualdade, 

noção constitutiva da justiça distributiva, e da reciprocidade. A solidariedade 

entre iguais parece, uma vez mais, como a origem de um conjunto de noções 

complementares e coerentes que caracterizam a mentalidade racional 

(PIAGET, 1994 p. 243) 
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Conforme as constatações piagetianas, a cooperação entre os adultos e as crianças 

na transição da heteronomia para a autonomia é capaz de gerar uma moral autônoma. O 

que se vê em nossa cultura é pouco amadurecimento da fase autônoma de como a maioria 

de nossos adolescentes chegam a essa fase com defasagens em uma moral esperada, 

autonomamente construída.  

Os adolescentes efervescem intelectualmente - pelo fato de estarem em uma fase 

de construção do conhecimento interior - de dentro para fora, por isso coordenar as 

relações com eles para que se expressem, ouvindo-os e dando atenção a eles é contribuir 

para o desenvolvimento da autonomia intelectual, destacando o que há de inerente neles 

próprios para que não tenham como referência apenas um comportamento heterônomo, 

aceitando de fora para dentro o que os adultos definem ou consideram como padrão, 

conforme apresenta.  

Foi perceptível a reivindicação, por parte dos participantes, sobre o fato de não 

serem ouvidos e não se sentirem membros ativos nos eventos na escola, tampouco de suas 

casas. Essa observação mostra a tentativa para desenvolveram a autonomia, o que muitas 

vezes lhes resta é somente a possibilidade de se tornarem seres regidos pela heteronomia, 

ou seja, seguir as regras já estabelecidas, seja em casa, na sociedade ou na escola; ou 

subvertê-las de modo violento, conforme temos assistido placidamente os casos de 

suicídios e homicídios em escolas brasileiras e mundiais.  

Em condições ideais, crianças e adolescentes, por estarem em fase de 

desenvolvimento, vão se tornando de maneira progressiva mais autônomos e, à medida 

que crescem, tornam-se mais aptos para governarem a si mesmos do que para serem 

guiados por outras pessoas (PIAGET, 1994). O adolescente pode nem sempre ser 

entendido nessa fase. Como pode também, a maioria dos adultos não se desenvolver como 

se espera dessa forma ideal, e mais, ainda reforçar a heteronomia nas crianças e 

adolescentes que estão em seu entorno, influenciando-os negativamente.  

A capacidade de tomada de decisão, desenvolvimento em construção no cérebro 

adolescente é algo ligado à essência da autonomia e, se não for compreendida por pais e 

professores, pode ser motivo de revolta, isolamento ou outros tipos de comportamentos 

antissociais no sujeito em desenvolvimento. É o caso da violência social já citada ou 

práticas de autoviolência. Na perspectiva neurocientífica, Herculano-Houzel (2005) 

esclarece que entender os diversos comportamentos dos adolescentes é importante para 

lidar com os mesmos, uma vez que eles podem receber estímulos e se tornarem mais 
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motivados ou manter uma baixa capacidade de ativação do sistema de recompensa, vindo 

a buscar prazeres fora da sala de aula ou do ambiente familiar. 

Para Piaget (1994), não pode surgir a moralidade enquanto se considerar apenas o 

próprio ponto de vista. Faz-se necessário entender que para que se gere autonomia, é 

importante considerar fatores relevantes para decisões que sejam melhores para todos. 

Portanto, ouvir, dar voz e vez aos adolescentes se torna uma construção saudável tanto na 

família como nos ambientes de ensino.  

Portanto, se os adultos querem que as crianças, e os adolescentes, desenvolvam a 

autonomia moral, será preciso encorajá-los a construir seus próprios valores morais; 

portanto, o diálogo, a expressão por parte deles, no lugar de recompensas e castigos, 

podem ser o caminho ideal; condição essa em que os professores podem ensinar de 

maneira encorajadora e de forma a desenvolver a autonomia intelectual dos estudantes 

adolescentes. Reforça o autor sobre essa ajuda mútua: “só a cooperação leva à autonomia” 

(PIAGET, 1994, p. 299). 

A evolução intelectual se relaciona de maneia intrínseca com o desenvolvimento 

moral. Para Piaget (1994), oportunizar para que a criança consiga pensar de forma mais 

independente corresponde ao momento em que a moral dela se autonomiza. É na 

adolescência que o sujeito se equipara moralmente ao adulto; nessa fase é que o 

pensamento do adolescente desenvolve a habilidade para lidar com as mais elevadas 

abstrações. 

Vamos lembrar neste ponto o que disseram diversos autores referenciados nesta 

pesquisa, e destacam-se dentre eles, Herculano-Houzel (2005) e Jensen (2016), quando 

apresentam o estado de modificação do cérebro adolescente que se encontra em função 

de um processo neuroquímico alterado. Quais são os impactos que poderão surgir no 

cotidiano dos adolescentes a partir da falta de vivência e oportunidades para desenvolver 

a autonomia, que se faz tão necessária nessa fase do desenvolvimento humano? Essa é 

uma questão que deve ser pensada por pais e educadores, além de ser pauta dos programas 

educacionais nas instituições de ensino. 

 

.  
 

3.2.5.5. Categoria 5: Impactos no Aspecto Legal  
 

• Justificativa sobre a Lei 10.232; 

• Legislação sobre o uso do smartphone em sala de aula; 

• Incongruência no discurso. 
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Sobre a exposição demasiada de adolescentes na Internet, preocupação que se 

inicia com as crianças, Pereira (2015) expõe que para essas gerações deve haver uma 

mediação necessária dos limites que devem ser estabelecidos nas redes sociais. A 

exibição, em excesso, da vida dos adolescentes como usuários de redes sociais pode 

desencadear-se em uma crise de identidade para este ser que ainda está em formação, 

conforme discorre Bauman (2005), infringindo direitos básicos, além de revelar a 

fragilidade\vulnerabilidade dos mesmos ao alcance de práticas ilícitas como pedofilia ou 

ciberbullying.  

Quando se refere à legislação aplicada no uso das novas tecnologias, tudo isso é 

ainda muito recente, mas é possível orientar-se por alternativas regulamentadas, como 

pode ser observado no artigo 4 da lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente: 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. (BRASIL, 1990) 

 

No contexto da lei nota-se a responsabilidade da família, da sociedade e do 

governo, portanto, todos devem agir como agentes na garantia dos direitos aos 

adolescentes, desde a família, os legisladores, os governantes, a sociedade, instituições 

de ensino, profissionais educadores em geral. Enquanto a família deve cuidar da 

vigilância, normas e controles das atividades dos filhos, o Estado, a partir de políticas 

públicas de educação e prevenção, pode prover soluções regulamentadoras, como é o caso 

da lei estadual número 10.232, de 29 de dezembro de 2014, autoria do Deputado Mauro 

Savi, que proíbe o uso para fins não pedagógicos do aparelho smartphone, em sala de 

aula do Ensino Fundamental e Médio do Estado de Mato Grosso, além de demais 

equipamentos eletrônicos como MP3, MP4, IPOD, notebook, câmeras digitais, tablets, 

dentre outros. A exceção para tal uso está explícita no artigo 2º da referida lei: “A 

utilização desses equipamentos será permitida desde que seja para fins pedagógicos, sob 

a supervisão e orientação do profissional de ensino.” (MATO GROSSO, Lei Estadual nº 

10.232, 2014) 

 Nas três escolas em que houve grupo focal, inclusive no GFP, foi perguntado 

sobre a divulgação dessa lei em sala de aula. Em uma delas, de âmbito estadual, todos os 

participantes tinham o conhecimento, inclusive sobre colegas que já tiveram o 

smartphone recolhido pela coordenação, em função de transgredirem a referida lei. Em 
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outra escola, da rede municipal de ensino, os participantes do grupo afirmaram não terem 

conhecimento da lei citada. Um dos participantes, demonstrou preocupação, ao 

questionar: - A gente vai ser preso? (Dados da pesquisa). No entanto, a direção afirma 

que faz uso da lei no âmbito da escola.  

A terceira instituição é da rede particular, e não faz uso da lei, contudo aplica 

normas internas sobre o uso do dispositivo, e todos os participantes disseram ter ciência 

das possíveis sanções, caso não as cumpram. Mas, ao saberem que existe uma lei estadual, 

fizeram ponderações de concordância com os dispositivos da mesma.   

 Uma observação destacada durante a realização dos grupos focais foi sobre a 

incongruência no discurso de diversos participantes quanto ao que pensam sobre regras e 

normas relacionados ao uso do smartphone e as condutas adotadas no cotidiano deles. 

Foi apresentada a eles uma fotografia de um grupo de adolescentes que estão no mesmo 

círculo, porém cada um usando o próprio smartphone. Em seguida, foi solicitado para 

que emitissem opiniões sobre o que estavam vendo, e participantes fizeram as seguintes 

análises: 

 

- Ah, que é uma falta de educação né, no alimento que é uma coisa sagrada e 

você está mexendo no celular. Comigo acontece muito... Eu vivo, vivo no 

celular, é um vício ficar mexendo no celular toda hora. Só quando eu vou ao 

banheiro que eu deixo o celular de lado. Mas tipo... eu vou almoçar, eu tiro a 

comida e logo, logo eu já mexo no celular. 

- Eu acho erradíssimo, mas eu não consigo me... eu acho muito errado, acho 

muito feio, tipo, é falta de educação. É muito hipócrita da minha parte, porque 

eu faço isso. Mas, eu já tentei muitas vezes parar, mas eu não consigo gente, 

isso é um vício, um vício muito, muito grande.  

- A gente não é assim. Quando a gente se encontra em algum lugar a gente 

esquece o celular. No máximo, a gente pega para mostrar foto, falar: “olha 

que feia” [risos]  (Dados da pesquisa). 

 

 

Percebe-se nestas falas uma discrepância entre o discurso “ideal” e a atitude que 

os levam a agirem ao contrário do que apregoam, pois enquanto acham errado o uso 

constante do smartphone, inclusive na hora de se alimentarem, uma “coisa sagrada”, 

segundo uma das participantes, ao mesmo tempo surge a declaração de que, na prática, 

não é possível se separar do dispositivo. Constata-se nesse contexto uma incapacidade de 

autocrítica ou autodomínio, características inerentes à referida fase de construção da 

autonomia do adolescente, como preceitua Piaget (1994), e, talvez, por isso, o ser 

autônomo ainda em desenvolvimento, possivelmente não tem uma definição assertiva ao 

agir conforme o que pensa ser “ideal”.  



68 

 

 

 

Essa situação também pode ser explicada pela neurociência, conforme esclarece 

Herculano-Houzel (2005), que a falta do amadurecimento da parte frontal do cérebro – o 

córtex pré-frontal, pelo fato de não estar totalmente desenvolvido, também provoca esse 

comportamento, por vezes com baixa capacidade de ativação do sistema de recompensa 

que o faz burlar ou não cumprir regras, mesmo que concorde com elas, da mesma maneira 

que busca novos prazeres e sensações. 

Dentre a gama de riscos quanto ao uso em excesso das tecnologias digitais, em 

especial, do smartphone, Eisenstein e Estefenon (2011) contribuem com apontamentos 

sobre os principais riscos na vida dos adolescentes, decorrentes do uso abusivo dos 

dispositivos eletrônicos, iniciando pelas ameaças individuais, como baixo rendimento 

escolar, autoestima afetada, conduta antissocial, uso de drogas, transtornos 

comportamentais, de depressão e de ansiedade. Podem surgir perdas no âmbito social e 

familiar, a exemplo de fraqueza nos vínculos afetivos, valores e projeções para o futuro; 

e, ainda, os riscos digitais, como má gestão de tempo e distorção do sono, dentre outros.  

Mediante análise sobre os resultados das discussões dos grupos focais, torna-se 

evidente a importância de que se suscite nos professores e responsáveis de adolescentes, 

em geral, o pensamento sobre possíveis maneiras de educá-los quanto ao uso do 

dispositivo smartphone, em conformidade com uma postura de normalidade que surta 

efeitos positivos na vida deles.  

As pesquisadoras Eisenstein e Estefenon (2011) elegem sugestões que se referem 

a cuidados necessários aos estágios de maturação do cérebro adolescente como: 

estabelecer diálogos com os adolescentes sobre sites adequados ao desenvolvimento de 

cada um; estimular que conversem mais com amigos presencial e não remotamente; 

assistir a palestras e manter supervisão contínua sobre os perigos no ambiente virtual; 

manter regras claras sobre limites de permanência em salas de bate-papo e uso de 

aplicativos; além de manter perícia na disponibilidade de fotos e informações próprias 

para outrem.  

Outras recomendações apropriadas são oferecidas como: evitar passar senha de 

acesso para demais pessoas, valorizar mais a convivência com a família reduzindo o 

tempo de conexão virtual em aparelhos; além de outra ação importante, que consiste em 

manter habitualidade quanto as horas de sono necessárias para o descanso cerebral e 

corporal.  

Na lista de sugestões recomendam também manter-se: atualizações de filtros de 

segurança e sistema de segurança on-line e com bloqueadores de mensagens proibidas ou 
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inseguras para crianças e adolescentes; a atenção e ação rápidas sempre que se notarem 

sinais de riscos e características decorrentes do uso exagerado de dispositivos de 

tecnologias digitais, especialmente aos problemas de abuso, pornografia, pedofilia ou 

exploração de crianças e adolescentes; estimular a prática de mensagens saudáveis; e 

finalmente boicotar ou denunciar sites que não são benéficos aos adolescentes 

(EISENSTEIN e ESTEFENON, 2011) 

A sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), entidade de classe composta por 22 mil 

médicos, investe em premissas de que há benefícios e malefícios quando se trata do uso 

da tecnologia digital. Como contribuição, foi elaborado pelo departamento de 

adolescência da SBP, um manual sobre saúde de crianças e adolescentes na era digital, 

que articula orientações voltadas para os próprios profissionais da área pediátrica e 

também para educadores, escolas, pais, crianças e adolescentes. O material contempla um 

acervo de recomendações que são similares a dos citados Eisenstein e Estefenon (2011) 

como por exemplo: limitar o tempo diário de uso e exposição às mídias sociais; equilibrar 

horas de jogos online com atividades esportivas, a exemplo de brincadeiras e exercícios 

ao ar livre; monitorar conteúdos acessados; aprender e ensinar o bloqueio de mensagens 

impróprias ou ofensivas (SBP, 2016).  

São diversos os apontamentos dirigidos aos educadores e escolas, segundo estudo 

elaborado pela SBP (2016), dentre eles se destacam a importância da informação aos 

educadores e professores, de modo adequado e minucioso, sobre o uso ético e seguro das 

tecnologias e dos aplicativos no espaço de convivência dos adolescentes dentro do 

ambiente escolar. Elucida ainda sobre o benefício de conduzir atividades com os alunos, 

como palestras de prevenção e proteção de todos, esclarecer sobre regras e limites no 

contato diário entre professores com alunos e entre os colegas.  

E acrescentam incentivar os alunos para produzirem materiais educativos sobre o 

uso adequado das tecnologias digitais. É indicado também que deve ser tratado dentro da 

escola sobre temas considerados complexos, a exemplo de sexualidade, exploração sexual 

online, comportamentos de violência, cyberbullying, uso de drogas, dentre outros que 

sejam propícios. Consideram também que é importante, como medida de prevenção, 

convidar pediatras e demais especialistas em adolescência, para atividades orientativas 

voltadas para professores e educadores.  

Recomenda-se, ainda, que a procura e a atualização sobre as novas tecnologias 

disponíveis cotidianamente, assim como aproveitar os materiais disponíveis online para 

estimular a criatividade e o trabalho em equipe e em redes, são posturas que podem trazer 
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benefícios. Enfim, a SPB (2016) indica que fazer uso da tecnologia como ferramenta de 

ensino-aprendizagem pode fortalecer o vínculo de respeito e de diálogo com os estudantes 

sobre cidadania digital. No entanto, pontua que todos devem ficar sempre atentos aos 

sinais de riscos pessoais, sociais ou digitais que os alunos possam apresentar. E, mediante 

qualquer necessidade, a escola deve convocar os pais para conversas e troca de 

informações, valendo sempre o adágio de que é melhor prevenir do que remediar (SBP, 

2016). 

 Quanto às orientações para pais e mães de adolescentes, sugere o documento que 

é sempre ideal manter-se o diálogo com os seus filhos sobre os perigos e riscos da Internet, 

classificação indicativa para games e filmes, tipos de redes sociais e sites apropriados à 

idade e ao desenvolvimento deles; e que é saudável compartilhar o uso positivo das 

tecnologias digitais com os filhos, especialmente nas tarefas de rotina ou lazer.  

E mais, estabelecer regras e limites bem claros para que gere acordo entre todos 

sobre tempo de permanência em jogos, em salas de bate-papo ou em redes sociais. 

Cuidados como: evitar liberação de cartão de crédito de uso pessoal; orientar os filhos 

para que não produzam e bloqueiam mensagens de cunho ofensiva, discriminatório, 

ameaçador, obsceno, humilhante, confuso, inapropriado, e da mesma forma, conteúdos 

com imagens pornográficas, violentas ou violentas; e para os pais, evitar a postagem de 

fotos dos filhos para pessoas desconhecidas ou público em geral, ou, quando fizer isso, 

que seja por meio de configurações de privacidade (SBP, 2016).   

Mais uma sugestão dada pela SBP (2016) é que deve ser disponibilizado tempo 

para que possam exercer livre e amorosamente as funções de pai, mãe, avô, avó, tio ou 

tia, enfim, fomentar uma convivência íntima também sem o uso das tecnologias, ou seja 

fazer as refeições sem dispositivos eletrônicos à mesa, planejar atividades lúdicas, 

brincadeiras, visitas à natureza, férias, tudo longe do wifi ou de smartphones; ou no 

mínimo, limitar o tempo de uso nessas ocasiões. E mais, ao saírem de casa, evitar a 

distração com aparelhos nas ruas, seja ao dirigir veículos ou em quaisquer outros 

movimentos (SBP, 2016). 

Por fim, a SBP (2016) também traz advertências importantes para o público-alvo 

desta pesquisa, os adolescentes, bem como orientações também para a fase da infância. 

Dentre elas destacam-se que:  

• Não devem permitir que os outros os enganem no mundo virtual;  

• Precisam desconfiar de mensagens esquisitas; 

• Aprenderem como é que bloqueia mensagens ofensivas e preconceituosas; 



71 

 

 

 

• Não compartilharem senhas com ninguém, exceto se for com os pais ou 

responsáveis; 

• Não adicionar pessoas desconhecidas nas redes sociais; 

• Não marcar encontros com pessoas estranhas ou conhecidas apenas pela 

Internet; 

• Evitar exposição pela webcam; 

• Saber que determinadas promoções, prêmios ou ofertas em dinheiro 

podem ser ciladas (SBP,2016).  

Todas essas indicações de segurança são para que os adolescentes evitem se 

machucarem na interação com o mundo virtual, ou até mesmo colocarem em risco a vida. 

Finalizando essa série de alertas, aconselha-se que no contato online, os adolescentes 

sejam respeitosos tratando a todos bem, que evitem compartilhar mensagens ou correntes 

que possam humilhar, ofender, zombar ou prejudicar os demais. E, para que tenha um 

excelente crescimento e bom desenvolvimento do corpo e do cérebro, dormirem mais de 

forma balanceada e saudável (SBP, 2016).  

O manual do SBP (2016) conversa diretamente com os adolescentes: “Se você 

estiver se sentindo cansado, sonolento, com fome ou sem apetite, ou com dor de cabeça, 

nas costas, nos olhos ou nos ouvidos, desligue o seu celular ou seu computador, converse 

com seus pais ou consulte seu médico pediatra” (SBP, 2016, p. 6).  

Segundo a equipe médica da SBP (2016), o diálogo é sempre a ferramenta ideal 

para o bom entendimento, e será essa a maneira para que tudo possa ficar melhor nas 

relações do adolescente. E que ele possa lembrar que para ser um adulto melhor e capaz, 

requer socialização, conversa, reflexão e cuidados coma saúde física e mental. 

 As contribuições disponibilizadas acima pelo departamento de adolescência da 

SBP (2016) visam agregar melhor entendimento sobre os efeitos do uso dos dispositivos 

digitais, dentre eles, o smartphone, cumprindo uma finalidade orientativa, 

concomitantemente a tantos outros estudos e pressupostos apresentados nesta pesquisa 

por neurologistas, neurocientistas, especialistas em comportamento e demais 

pesquisadores da área de tecnologia digital e do desenvolvimento humano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não há dúvidas que a tecnologia da informação revolucionou a comunicação e 

trouxe mudanças profundas no contexto social, gerando impacto nos diversos aspectos da 

vida das pessoas, desde tenra idade; destacadamente nos relacionamentos interpessoais e 

nas tomadas de decisões individuais. Ressalta-se, nesse contexto, o domínio no uso das 

ferramentas digitais, como o smartphone, importante via de inclusão social, 

aprendizagem e interação. Não há, portanto, um vilão tecnológico, pois o que pode definir 

se o uso de dispositivos móveis eletrônicos e conexão com Internet podem ser benéficos 

ou não, é o comportamento frente ao uso deles; uma vez que sendo adequado, torna-se 

importante via para agregar bem-estar aos usuários.  

Mediante episódios que possam caracterizar uso em excesso, podem resultar em 

efeitos nefastos, especialmente quando se trata de adolescentes, sujeitos estudados nesta 

pesquisa, cujo cérebro, em fase de franco desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e 

social, pode sofrer impactos patológicos como o vício advindo do uso sem limites do 

mundo virtual. Ambiente, crenças, valores, expectativas, escolhas, tudo pode ser afetado 

na vida do ser adolescente, em formação, se forem resultantes de um comportamento em 

desiquilíbrio. 

 O mundo digital oferece, sobremaneira, múltiplas formas que contribuem para o 

cotidiano dos adolescentes no ambiente escolar, em casa, como na vida; é um aparelho 

que permite a criatividade, a inovação e a melhoria na comunicação e até o 

empreendedorismo. Sendo a utilidade dos dispositivos eletrônicos de maneira comedida, 

não há dúvidas sobre os benefícios, especialmente no processo de aprendizagem. 

Contudo, a falta de valores, limites e regras para conter uso do abusivo da conexão virtual 

podem ocasionar a prevalência do vício, podem trazer malefícios à saúde e ao 

desenvolvimento humano.  

Como observado nas respostas dos participantes à presente investigação, faz parte 

do cotidiano dos adolescentes o uso da Internet, o acesso às redes sociais e o uso de 

aplicativos de comunicação, dentre uma série de meios virtuais surgidos frequentemente, 

tanto que a maioria deles (75%), não possui em casa um computador de mesa, conhecido 

como PC. Logo, o dispositivo ao alcance deles é exclusivamente o smartphone.  

A modernidade líquida - conceito de Bauman (2005) - não elimina o poder de 

escolhas, tampouco a consciência sobre ele, mas dificulta sobremaneira e talvez de forma 
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irremediável para o adolescente que justamente se forma neste momento histórico diluído 

e efêmero, de relações descartáveis.  

Em função da dependência que o uso constante do smartphone pode provocar no 

cérebro adolescente, vislumbro a necessidade de projetos educativos encetados por 

profissionais da educação para que as escolas possam dar mais atenção a considerável 

gama de estudos e alertas disponibilizados por profissionais pesquisadores, grande parte 

deles corroborados pela ótica das neurociências. Estudiosos sugerem que pais e 

professores devem detectar precocemente o uso excessivo ou inadequado do smartphone 

e conduzir intervenções preventivas, com bom senso. Penso que nas escolas será 

importante que os professores conheçam melhor o público-alvo com que lidam no dia a 

dia, numa concepção mais integral, corpo-cérebro-mente. 

Ao considerar sobre ações que possam potencializar os valores educacionais, as 

instituições de ensino deveriam trabalhar também com programas focados na promoção 

da autonomia moral dos adolescentes. Será muito relevante, ainda, se dispensarem 

atenção para o entendimento sobre neuroanatomia do cérebro por meio de promoção de 

estudos a respeito do tema orquestrado pelos professores das áreas afins, como Biologia, 

Química, Física. Seguramente essa pode ser uma via condutora para melhor entender a 

conexão com o cérebro adolescente, evitando mitos decorrentes da visão de senso comum 

de que adolescente é preguiçoso, desinteressado, disperso além de uma série de rótulos 

apregoados e sem corroboração científica.   

Como o intuito em termos de objetivo geral deste estudo era compreender os 

hábitos e práticas do cotidiano dos adolescentes, bem como as ações, reações e emoções 

deles ao fazerem uso do smartphone, considera-se que foi compreendido o papel da 

dopamina no crescente e atual vício pelos dispositivos eletrônicos, desvelando ao leitor o 

sistema de recompensas do cérebro/sujeito. Isso que poderá ser útil como um arcabouço 

teórico (como já foi expresso), para professores, pais, mães e educadores (as). Uma forma 

de prevenção do problema com vistas a propiciar contribuições na saúde pública.  

Foi constatado nesta pesquisa a partir do resultado dos dados quantitativos e 

qualitativos conjugados com a pesquisa na literatura consagrada da área, que o uso em 

excesso do smartphone pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro adolescente, seja 

nos aspectos físicos, quanto nos cognitivos e emocionais, envolvendo as diversas etapas 

da vida cotidiana dos usuários ligadas ao convívio social, a aprendizagem, a relação com 

a família, e a própria identidade, podendo ainda provocar uma série de outras 

consequências em detrimento da estrutura psicológica do sujeito. 
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Quanto à dependência do uso do smartphone pelos adolescentes, são muitas 

hipóteses e estudos levantados para tentar entender o que provoca esse fenômeno, frente 

à complexidade de fatores comportamentais, aspectos ambientais e dinâmicas familiares, 

cujas implicações sistêmicas são ainda desconhecidas e, possivelmente, de grande 

impacto. Sobre isso, as abordagens clínicas e os pesquisadores apontam que transtornos 

sofridos em função do vício pela tecnologia digital são semelhantes aos efeitos 

provocados pelo uso de drogas ou álcool. E este é um desafio relativamente recente, mas 

que já oferece inúmeras oportunidades para mais estudos e pesquisas que possam 

contribuir para o enfrentamento dessa realidade no contexto social e no ensino.  
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APÊNDICE A 
 

 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA SOBRE O USO DO APARELHO CELULAR SMARTPHONE  

POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

 

1. Qual sua idade?                           anos   

 

2. Sexo:  

  

3. Data de nascimento:  

 

04. Nome do Bairro em que você mora:  

 

5. Com quem você fica em casa, geralmente? 

 

6. Você pratica esporte? 

 

7. Quantas horas você dorme por noite?  

       

8. Nos últimos anos, o seu tempo dormindo tem diminuído ou aumentado? 

    

9. Hoje, você sente mais cansaço do que sentia há tempos atrás? 

 

10. Se você respondeu “Sim” na questão 9, marque qual é o momento em que mais  

sente esse cansaço?     

              

11. Identifique a seguir, qual é o seu ano escolar atual: 

 

 
 

12. Você já reprovou em algum ano escolar?  

 

13. Qual é a idade do seu pai? 

        

         
 

13.1 Qual é a idade da sua mãe? 

        

Com seu pai Com sua mãe Com pai e mãe Com outros cuidadores

Sim Não

De 4 a 6 horas De 6 a 8 horas Acima de 8 horas

Diminuído, tenho dormido menos Aumentado, tenho dormido mais

Sim Não

Logo cedo, ao acordar No período da tarde No início da noite

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano

9º ano

I ano - Ensino Médio II ano - Ensino Médio III ano - Ensino Médio

Sim Não

20 anos ou menos 

anos
Entre 21 e 30 anos Entre 31 e 40 anos

Entre 41 e 50 anos Acima de 51 anos Não sei responder

20 anos ou menos 

anos
Entre 21 e 30 anos Entre 31 e 40 anos

 

 

 

 
Masculino Feminino
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14. Qual é o grau de escolaridade do seu pai? Marque uma das opções:  

    

    

       

 
    

15. Qual é o grau de escolaridade da sua mãe? Marque uma das opções: 

    

    

      

 
    

16. Qual é a renda mensal da sua família? (considere a soma de todos) 

    

    

    

    

    

 
 

17. Possui computador de mesa (PC) na sua casa? 

 

17.1 Se possui PC na sua casa, você usa ele para acesso a Internet com que  

frequência? Responda apenas se você marcou “Sim” para a pergunta 17. 

  
 

18. Numa escala de 0 a 10, dê a você uma nota de autoavaliação sobre sua capacidade  

de leitura e escrita:  

 

19. Numa escala de 0 a 10, dê a você uma nota de autoavaliação sobre sua capacidade 

em matemática:  

 

20. Qual é a maneira você mais costuma estudar os conteúdos da sua escola e executar  

tarefas em sua casa? Marque apenas uma opção: 

       

21. Qual é o aparelho eletrônico sem fio que você mais usa para o acesso à Internet? 

Entre 41 e 50 anos Acima de 51 anos Não sei responder

Ensino Fundamental completo Ensino Fundamental incompleto

Ensino Médio completo Ensino Médio incompleto

Ensino Superior completo Ensino Superior incompleto

Não sei responder

Ensino Fundamental completo Ensino Fundamental incompleto

Ensino Médio completo Ensino Médio incompleto

Ensino Superior completo Ensino Superior incompleto

Não sei responder

Até 1 salário mínimo (R$ 937,00)   

De 1 a  3 salários mínimos  (de R$ 937,00 até R$ 2.811,00)    

De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.811,01 até R$ 5.622,00)     

De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.622,01 até R$ 8.433,00)  

Mais de 9 salários mínimos  (mais de R$ 8.433,01)    

Não sei responder

Sim Não

Sempre Raramente Não uso, prefiro o acesso pelo smartphone

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Em livros impressos ou no caderno  Pela Internet Uso as duas maneiras
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22. Quantas horas por dia você gasta com acesso no seu aparelho celular (smartphone)? 

      
 

23. Em que período você mais acessa a Internet? 

 

24. Você tem dificuldade para controlar, reduzir ou deixar o uso da Internet no smartphone? 

 

25. Você se sente nervoso, temperamental, depressivo ou sensibilizado quando tenta  

reduzir ou deixar o uso da Internet?  

 

26. Quantas horas geralmente você fica conectado no celular (smartphone) durante o dia? 

      
 

26.1 Qual foi o maior tempo você já ficou conectado no celular (smartphone) durante o dia? 

     

 
 

27. Quantas horas você fica conectado no celular (smartphone) durante a noite? 

      
 

27.1 Qual foi o maior tempo você já ficou conectado no celular (smartphone) durante a noite? 

     

 
 

28. Você sente que o uso do celular (smartphone) consome o seu tempo? 

 

29. Você fica contente com o uso da Internet no seu aparelho, sempre que você tem mais  

tempo para ficar conectado?  

 

30. Identifique qual é o conteúdo ou recurso que você acessa e com mais frequência ao fazer  

uso do seu smartphone? Marque apenas uma opção: 

 

 
 

31. Descreva no quadro abaixo, quais são os outros recursos mais acessados por você, dentre  

os itens descritos acima, na questão 30. E, se houver outros pode descrever também: 

 

Tablet Smartphone Notebook

Menos de 2 horas Entre 2 e 4 horas Entre 4 e 6 horas Acima de 6 horas

Durante o dia Durante à noite

Sim Não

Sim Não

Até 2 horas Entre 2 e 4 horas Entre 4 e 6 horas Acima de 6 horas

Entre 4 e 6 horas Entre 6 e 8 horas Acima de 8 horas

Não sei responder

Até 2 horas Entre 2 e 4 horas Entre 4 e 6 horas Acima de 6 horas

Entre 4 e 6 horas Entre 6 e 8 horas Acima de 8 horas

Não sei responder

Sim Não

Sim Não

Fotos Vídeos Músicas Redes sociais Telefone Jogos

Mensagens SMS Leitura de textos/livros Enviar e receber E-mails

 



82 

 

 

 

 

 

 

32. Quando você acessa as redes sociais, em que você mais clica? 

 

33. O que mais te causa prazer ao acessar as redes sociais? 

 

34. Você percebe que fica conectado na Internet mais tempo do que deveria?  

 

35. Você já mentiu para seus familiares, ou para outras pessoas, para esconder a verdade sobre seu 

envolvimento com a Internet?  

 

36. Você segue algum Youtuber, assiste aos vídeos que ele produz para a Internet?  

 

 

 

Por que você o segue?  

 

37. Dentre as redes sociais a seguir, quais as que você possui? 

 
37.1 Se marcou  “Facebook”, quantas vezes por dia você acessa ou se conecta a ele? 

  
37.2 Se marcou  “Instagram”, quantas vezes por dia você acessa ou se conecta a ele?: 

  
37.3 Se marcou  “Outras redes”, quantas vezes por dia você acessa ou se conecta a elas? 

  
 

38. Quais aplicativos de comunicação você possui? 

 
 

39. Nas redes sociais, qual é a comunidade que você segue e que mais curte? 

 

 

40. Escreva a seguir, palavras que descrevem como você se sente quando acessa à Internet? 

 

 

 

41. Escreva a seguir, palavras que descrevem como você se sente quando não acessa à Internet? 

 

Posts dos outros (fotos/vídeos/mensagens)   

Seus próprios posts (fotos/vídeos/mensagens)   

Ver as curtidas que os outros deixam nos seus posts  

Ver e curtir os posts que os outros deixam nas suas páginas   

Sim Não

Sim Não

Não Sim - Qual o nome dele? Cite apenas um, o que você mais gosta de assistir:

Facebook Instagram Outras redes - Quais? 

Uma a duas vezes Três a quatro vezes Mais de cinco vezes

Uma a duas vezes Três a quatro vezes Mais de cinco vezes

Uma a duas vezes Três a quatro vezes Mais de cinco vezes

Whatsapp Snapchat Outros - Quais? 
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APÊNDICE B 
 

ROTEIRO PARA O GRUPO FOCAL 

 

 
Após leitura e assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) por parte dos 

entrevistados, cumprimentos, exposição das regras da atividade do Grupo Focal, dá-se início à discussão 

conforme roteiro orientativo a seguir:  

 

 

QUESTIONAMENTOS:  

 

01. Cada um de vocês pode começar com uma autoapresentação (idade, série, onde mora, e o que mais 

desejar falar sobre si); 

 

02.  O que esta figura representa para você? Comente: (entregue a eles uma foto de adolescentes juntos, 

porém cada um fazendo uso de um smartphone); 

 

03. Quantas vezes você usa o smartphone durante o dia? Quantas horas, no total, mais ou menos, você 

acha?  

 

04. Quanto tempo você dorme por noite? 

 

05. O que você mais acessa ao fazer uso do smartphone? Quais opções mais usa? 

 

06. Em qual período do dia você mais usa o smartphone?  

 

07. Como você se sente quando não consegue acessar a Internet?  

 

08. Você tem dificuldade para controlar, reduzir ou deixar o uso da Internet no smartphone? 

 

09. Como tem sido sua relação com os pais e familiares, em casa, sobre o uso do celular? 

 

10. Como tem sido sua relação com os professores, na escola, sobre o uso do celular? 

 

11. Quem pratica esportes/ Isso faz você usar o celular com que frequência?  

 

12. O que mais lhe causa prazer ao acessar as redes sociais? 

 

13. Você já mentiu para seus familiares, ou outros para esconder a verdade de seu envolvimento com a 

Internet?  

 

14. Você tem Internet sempre à sua disposição? Você paga pacote de dados móveis? 

 

15.  Você conhece a lei estadual nº 10.232, de 29.12.2014, que diz sobre uso do smartphone na escola? 
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APÊNDICE C 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 1 

 
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU 

MESTRADO ACADÊMICO EDITAL Nº 011 DE 17/06/2016 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Você está sendo convidado a autorizar a participação do seu filho da pesquisa com o tema: Impactos do 

uso de dispositivos móveis eletrônicos na formação de crianças e adolescentes: evidências 

neurocientíficas no ensino-aprendizagem, pelo qual o (a) senhor (a) é responsável. A pesquisa tem como 

objetivo avaliar sobre os impactos do uso em excesso do smartphone (celular) no dia a dia de crianças e 

adolescentes e os efeitos no processo ensino-aprendizagem.  

A participação de seu (a) filho (a) não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir o que 

não trará prejuízos na escola ou em qualquer outra situação ligada a isto. Seu filho apenas terá que responder 

a um questionário de 39 perguntas, a maioria de marcar X, sem identificar seu nome, e se ele for pequeno 

ou não entender algo, terá ajuda do pesquisador que irá à escola aplicá-lo. Reforçamos que ele não terá que 

sair da sala de aula para responder as questões no papel, de modo que o único risco da pesquisa é o tempo 

de aproximadamente 40 minutos a uma hora que se perderá para responder ao questionário. Os benefícios 

são ajudar a escola a apoiar uma adolescência e infância com menos risco de vício em uso de eletrônicos, 

considerados já passível de transformarem-se em doenças, dependendo do caso.  

Seus direitos enquanto participante da pesquisa serão preservados: garantia de esclarecimentos a 

qualquer momento sobre esta pesquisa e sobre sua participação, liberdade para retirar-se sem penalização, 

ou seja, você pode desistir de participar da pesquisa em qualquer momento, mesmo que já tenha assinado 

este termo. Ressalto ainda que não haverá nenhum gasto ou remuneração com sua participação nesta 

pesquisa.  

Considerando as informações acima, CONFIRMO estar sendo informado por escrito e verbalmente 

do objetivo desta pesquisa e em caso de divulgação AUTORIZO a publicação. Este termo de consentimento 

encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável, 

e a outra será fornecida a você.   

Este termo contém o nome, telefone, local de estudo e o e-mail do pesquisador responsável, para 

que você possa localizá-lo a qualquer momento 

 

Jair Donato Lima: (65) 9 9967-0038, e-mail jaidomnato@gmail.com  

Eu, 

_____________________________________________________________________________________

, 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da participação do menor de idade pelo qual sou 

responsável, _______________________________________________, sendo que: 

(  ) aceito que ele (a) participe (  ) não aceito que ele (a) participe 

 

Cuiabá-MT, ______ de _____________________ de __________. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Pai/Mãe/Responsável 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador  

Endereço do CEP: Av. Beira Rio, 3100, Bloco Saúde II, Coordenação do Mestrado 
Bairro Jardim Europa CEP:78.065-900   Cuiabá/MT -  Fone: (65)3363 1271 

E-mail: cep.unic@kroton.com.br 
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APÊNDICE D 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 2 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU 
MESTRADO ACADÊMICO EDITAL Nº 011 DE 17/06/2016 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Você está sendo convidado a autorizar a participação do seu filho na atividade denominada grupo focal (é 

um bate-papo), que faz parte da pesquisa com o tema: Possíveis Impactos do Uso do Dispositivo Móvel 

Eletrônico Smartphone na Formação de Adolescentes, pelo qual o (a) senhor (a) é responsável. A 

pesquisa tem como objetivo avaliar sobre os impactos do uso em excesso do smartphone (celular) no dia a 

dia dos adolescentes.  

A participação de seu (a) filho (a) não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir o que 

não trará prejuízos na escola ou em qualquer outra situação ligada a isto. Seu filho apenas terá que participar 

de uma discussão em grupo, juntamente com outros adolescentes, sobre o tema, podendo responder a temas 

apresentados previamente programados. Reforçamos que ele não terá que sair da escola para participar do 

grupo e/ou responder as questões feitas ao grupo, de modo que o único risco da pesquisa é o tempo de 

aproximadamente 1h30 minutos que se perderá para fazer parte do grupo. Os benefícios são ajudar a escola 

a apoiar uma adolescência e infância com menos risco de vício em uso de eletrônicos, considerados já 

passível de transformarem-se em doenças, dependendo do caso.  

Seus direitos enquanto participante da pesquisa serão preservados: garantia de esclarecimentos a 

qualquer momento sobre esta pesquisa e sobre sua participação, liberdade para retirar-se sem penalização, 

ou seja, você pode desistir de participar da pesquisa em qualquer momento, mesmo que já tenha assinado 

este termo. Ressalto ainda que não haverá nenhum gasto ou remuneração com sua participação nesta 

pesquisa.  

Considerando as informações acima, CONFIRMO estar sendo informado por escrito e verbalmente 

do objetivo desta pesquisa e em caso de divulgação AUTORIZO a publicação. Este termo de consentimento 

encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável, 

e a outra será fornecida a você.   

Este termo contém o nome, telefone, local de estudo e o e-mail do pesquisador responsável, para 

que você possa localizá-lo a qualquer momento 

 

Jair Donato Lima: (65) 9 9967-0038, e-mail jaidomnato@gmail.com  

 

Eu, 

____________________________________________________________________________________, 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da participação do menor de idade pelo qual sou 

responsável, _______________________________________________, sendo que: 

(  ) aceito que ele (a) participe (  ) não aceito que ele (a) participe 

 

Cuiabá-MT, ______ de _____________________ de __________. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Pai/Mãe/Responsável 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador  

 

Endereço do CEP: Av. Beira Rio, 3100, Bloco Saúde II, Coordenação do Mestrado 

Bairro Jardim Europa CEP:78.065-900   Cuiabá/MT -  Fone: (65)3363 1271 

E-mail: cep.unic@kroton.com.br 
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APÊNDICE E 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - (TALE) 1 

 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU 

MESTRADO ACADÊMICO EDITAL Nº 011 DE 17/06/2016 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa com o tema: Impactos do uso de 

dispositivos móveis eletrônicos na formação de crianças e adolescentes: evidências neurocientíficas 

no ensino-aprendizagem. Seus pais permitiram que você participasse. 

Nesta pesquisa queremos saber se poderá surgir algum problema sobre o uso em excesso do 

smartphone (aparelho celular) no seu dia a dia que atrapalhe sua aprendizagem. Você não precisa participar 

da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir. Você não terá nenhum 

custo, nem receberá qualquer vantagem financeira se resolver participar. 

 A pesquisa será feita na escola em que você estuda e você nem precisará sair fora da sala de aula. 

O único inconveniente é que você terá que dedicar uns 30 minutos a 40, para responder a um questionário 

de marcar X que tem apenas uma pergunta, para escrever a sua opinião sobre o tema. Mas uma coisa boa 

que pode acontecer depois dos resultados desta pesquisa, por exemplo, é contribuir com os professores, os 

pais e os educadores para que crianças e jovens não se viciem em uso de eletrônicos.  Caso ocorra algo 

errado, você pode nos procurar pelo telefone de Jair Donato Lima (pelo telefone (65) 9 9967-0038  ou 

pelo e-mail: jairdomnato@gmail.com), que é o pesquisador responsável.  

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa serão publicados, mas sem 

identificar as crianças e os adolescentes que participaram.  

Este termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada 

pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.   

Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar pelos telefones e e-mail acima e abaixo que 

é da UNIC, a faculdade responsável pela pesquisa também.  

Eu ___________________________________________________ aceito participar da Pesquisa 

com o tema: Impactos do uso de dispositivos móveis eletrônicos na formação de crianças e 

adolescentes: evidências neurocientíficas no ensino-aprendizagem. Fui informado (a) dos objetivos da 

presente pesquisa, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e 

desistir e ninguém vai ficar furioso. Destaco que minha participação nesta pesquisa é voluntária. Fui, ainda, 

devidamente informado(a) e esclarecido(a), pelo pesquisador responsável sobre a pesquisa, o questionário 

que vou responder, assim como os possíveis riscos e benefícios pela minha participação no estudo. Foi 

garantido que posso retirar meu assentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer custo. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa, antes consentido pelos 

meus responsáveis. O pesquisador tirou minhas dúvidas e conversou com os meus responsáveis, antes.  

 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.  

 

Cuiabá, ____de __________________de _________. 

 

______________________________________ 

Assinatura do menor  

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador  

 

Endereço do CEP: Av. Beira Rio, 3100, Bloco Saúde II, Coordenação do Mestrado 

Bairro Jardim Europa CEP:78.065-900   Cuiabá/MT  -  Fone: (65)3363 1271 

E-mail: cep.unic@kroton.com.br 
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APÊNDICE F 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - (TALE) 2 

 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU 

MESTRADO ACADÊMICO EDITAL Nº 011 DE 17/06/2016 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

 

 

Você está sendo convidado para participar do grupo focal, uma discussão que faz parte da pesquisa 

com o tema: Possíveis Impactos do Uso do Dispositivo Móvel Eletrônico Smartphone na Formação de 

Adolescentes. Seus pais permitiram que você participasse. 

Sua participação no estudo consistirá em participar do grupo focal e responder aos 

questionamentos apresentados. Este encontro tem como objetivo uma discussão sobre os impactos do uso 

em excesso do smartphone (celular) no dia a dia do adolescente. O tempo de conversa será de 

aproximadamente 1h30 minutos. Os benefícios são ajudar a escola a apoiar uma adolescência e infância 

com menos risco de vício em uso de eletrônicos, considerados já passível de transformarem-se em doenças, 

dependendo do caso. 

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema 

se desistir. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira se resolver participar. 

 A pesquisa será feita na escola em que você estuda e você nem precisará sair fora da sala de aula. 

O único inconveniente é que você terá que dedicar em torno de 1h30 para responder comentar sobre 

assuntos relacionados ao tema. Mas uma coisa boa que pode acontecer depois dos resultados desta pesquisa, 

por exemplo, é contribuir com os professores, os pais e os educadores para que crianças e jovens não se 

viciem em uso de eletrônicos.  Caso ocorra algo errado, você pode nos procurar pelo telefone de Jair 

Donato Lima (pelo telefone (65) 9 9967-0038 ou pelo e-mail: jairdomnato@gmail.com), que é o 

pesquisador responsável.  

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa serão publicados, mas sem 

identificar os adolescentes que participaram.  

Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar pelos telefones e e-mail acima e abaixo que 

é da UNIC, a faculdade responsável pela pesquisa também.  

Eu ___________________________________________________ aceito participar da Pesquisa 

com o tema: Possíveis Impactos do Uso do Dispositivo Móvel Eletrônico Smartphone na Formação de 

Adolescentes. Fui informado (a) dos objetivos da presente pesquisa, de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. 

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e 

desistir e ninguém vai ficar furioso. Destaco que minha participação neste grupo focal é voluntária. Fui, 

ainda, devidamente informado(a) e esclarecido(a), pelo pesquisador responsável sobre a discussão que irei 

participar, que será gravado em áudio a participação do grupo, mas que tudo será mantido em sigilo. Foi 

garantido que posso retirar meu assentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer custo. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa, antes consentido pelos 

meus responsáveis. O pesquisador tirou minhas dúvidas e conversou com os meus responsáveis, antes.  

 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.  

 

Cuiabá, ____de __________________de _________. 

 

______________________________________ 

Assinatura do menor  

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador  

 

Endereço do CEP: Av. Beira Rio, 3100, Bloco Saúde II, Coordenação do Mestrado 

Bairro Jardim Europa CEP:78.065-900   Cuiabá/MT  -  Fone: (65)3363 1271 

E-mail: cep.unic@kroton.com.br 
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APÊNDICE G 
 

DIÁRIO DE CAMPO - GRUPOS FOCAIS 

1º Encontro de Grupo Focal - PILOTO 

Dia 04/12/2018 

 

Estive na Escola Estadual Salim Felício, para realização do grupo focal, denominado piloto, com seis 

adolescentes de 14 a 16 anos, sendo quatro meninas e dois meninos, matriculados no ensino fundamental. 

Também esteve presente minha orientadora do mestrado, professora Dra. Cleonice Terezinha, que conduziu 

a atividade de observação durante a discussão. A coordenadora da escola cedeu uma sala de aula para que 

a atividade fosse realizada, e tão logo adentramos começamos a receber os adolescentes, que educadamente 

foram nos cumprimentando e sentando-se. O horário do evento foi das 9h30 às 10h40. Todos os 

adolescentes se comportaram bem, responderam todas as perguntas sobre o uso do smartphone no cotidiano 

deles. Foram bem receptivos à proposta de discussão sobre o uso do smartphone, logo no início. 

Respeitosos, nenhum dos que estavam com o aparelho fez uso dele durante uma hora de conversa, deixando 

os fones de ouvido no pescoço. Foi perceptível que o uso constante do smartphone não é só entre os 

adolescentes, mas também entre os familiares deles. Foi relatado sobre a dificuldade de conversar com a 

própria mãe, pelo fato dela ficar nas redes sociais enquanto a filha a chama, ela pergunta o que a filha quer, 

mas continua conectada. Os demais relatos, opiniões, sensações e visões de contexto apresentados pelos 

participantes foram ricos, sugerem várias categorizações para as discussões apresentadas na análise de 

conteúdo. Quando chegou ao final da discussão, os participantes demonstraram o gosto pelo conteúdo do 

grupo focal, houve até a expressão de uma participante que ao levantar aso: “ah, mas já acabou?!” 

seguidamente percebida pela linguagem não verbal dos demais de que gostaram de falar sobre o tema 

proposto. Após todos saírem da sala, uma das adolescentes retornou e perguntou meu nome, e em seguida 

pediu se eu poderia passar meu número de celular para contato, alegando que a mãe dela tinha interesse em 

contatar um psicólogo. Tal ocorrência não deixou de ser uma maneira de dar feedback, um sim de aprovação 

sobre o evento em que acabara de participar. 

 

2º Encontro de Grupo Focal – GF1 

Dia 05/12/2018 

 

No período vespertino, conduzi a realização do grupo focal número 1, após o primeiro denominado como 

piloto. Este grupo foi no Colégio Maxi, da rede de ensino particular, com 10 adolescentes de 13 a 16 anos, 

sendo quatro meninos e seis meninas, matriculados no Ensino fundamental e médio. Eles compareceram 

mediante solicitação da coordenação, que os recepcionou e cedeu uma sala agradável para que 

realizássemos o grupo. Ainda na sala de espera, fui procurado por uma mãe que solicitou-me se seria 

possível o filho dela participar do grupo também, junto com a irmã, pois na ocasião do questionário que foi 

aplicado na escola, no primeiro semestre, ela tinha enviado o TCLE, no entanto ele não estava presente no 

dia da aplicação do questionário, e que ela achou interessante o assunto da pesquisa. Mediante a solicitação 

dessa mãe, eu permiti que ele também participasse e então todos foram encaminhados para uma sala de 

aula, onde demos início à discussão. Na formação em círculo, na sala, o irmão e a irmã sentaram-se em 

posições diferentes, e ambos se expressaram sobre a relação com o smartphone. Um aspecto observado na 
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aparência dos adolescentes é que apesar da idade, fisicamente apresentavam-se como se tivessem idades 

superiores aos 16 anos. Dois dos meninos foram os mais tímidos, outros dois participaram mais, e as 

meninas, todas foram falantes. Educadamente, todos responderam todas à maioria das perguntas sobre o 

uso do smartphone no cotidiano deles. Gostaram da proposta de discussão e expuseram como é o cotidiano 

com família e amigos, as vezes chegavam a falarem ao mesmo tempo, mas não houve necessidade de 

intervenção, logo se voltavam para um dos colegas que conduzia a fala no momento. Não portavam fone 

de ouvidos, quem estava com o aparelho em mãos, todos os meninos, e algumas das meninas sequer 

exibiram os aparelhos, alguns deles nem os levaram. Mas, indiscutivelmente, todos fazem uso e puderam 

falar a respeito. No entanto, mesmo sendo uma escola particular, com perfil de alunos diferentes da escola 

anterior, no quesito poder aquisitivo, foi perceptível muitas situações semelhantes entre eles como o uso 

constante do smartphone também entre os familiares deles, como fator de conflito, falta de atenção, embora 

não com todos. Uma participante relatou dependência quase que total em relação ao smartphone, a ponto 

de definir-se como possuidora de um único braço para fazer tudo que é necessário, pois o outro é só para 

portar o aparelho na mão; disse que só no banho que não usa o aparelho, mas se alimenta, lava louças, 

dorme com o celular, e que sente-se viciada mesmo. Dentre as falas dela, relatou que a mãe disse a ela um 

dia em que teve o celular confiscado e começou a chorar, eu é assim que fica uma pessoa viciada em drogas 

quando está em crise de abstinência; era a irmã do menino autorizado a participar, enquanto ele, por praticar 

esportes, não tem vício no uso do aparelho. Os relatos, opiniões, sensações e visões de contexto 

apresentados pelos participantes foram muito calorosos. Assim como no primeiro grupo, eles demonstraram 

fortes indícios de apoio às regras para uso do aparelho, criticaram a falta de socialização quando estão entre 

amigos pelo fato de ficarem apenas no celular ou em casa com a família. Mas, quando perguntei a eles, o 

porquê da incoerência entre acharem indevido o uso nesses casos e agirem ao contrário, disseram que se 

estão em um ambiente e por mais que tomassem a iniciativa de não usarem o celular, mas se outros colegas 

fazem isso, para não se sentirem deslocados, eles então fazem o mesmo. Houve também quem disse que 

não consegue mesmo ficar sem o celular, nem que seja para mostra uma foto, mesmo que não acesse a 

Internet. Quando chegou o final da discussão, os participantes demonstraram que gostaram do conteúdo do 

grupo focal e espontaneamente bateram palmas, depois vieram conversar e despedirem-se enquanto eu 

guardava os materiais.  Todos fizeram algo muito bacana quanto ao senso de organização, assim que eles 

saíram da sala, naturalmente me direcionei para arrumar as cadeiras (em conjunto com mesinhas) que eu 

havia colocado em círculo antes do início do evento, é que percebi que eles próprios ao se levantarem 

organizaram todos como a sala estava antes. E foi algo tão repentino que eu não havia percebido. Foi assim, 

saí com uma sensação de contentamento pelo trabalho provocado. 

 

3º Encontro de Grupo Focal – GF2 

Dia 14/12/2018 

 

No período matutino, logo no primeiro horário de aula, conduzi o segundo grupo focal com 5 adolescentes 

de 11 a 13 anos, na Escola Francisval de Brito, da rede municipal de ensino, sendo quatro meninas e um 

menino. Compareceram, seis alunos. No entanto, na hora da leitura do TALE, um deles manifestou o 

interesse de não participar do grupo, e retirou-se. Um aspecto observado na postura dos adolescentes 

participantes é que este foi o grupo com menor idade, e participaram ativamente, sem fazer uso dos 
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smartphones, sendo que apenas dois estavam portando. Todos contribuíram respondendo às colocações 

apresentadas sobre o uso do smartphone no cotidiano deles. Gostaram da proposta de discussão e 

expuseram como é o dia a dia com família e amigos, e um aspecto diferente dos demais grupos é que eles 

mostraram o lado natural infanto-juvenil ao relatarem que brincam no bairro com brincadeiras de crianças 

(amarelinha, dentre outras), algo não ouvido nos outros grupos. Quando chegou o final da discussão, os 

participantes demonstraram que gostaram do conteúdo do grupo focal, inclusive aproveitaram para dizer 

que a escola não promove eventos dessa natureza para ouvi-los. Disseram que os eventos realizados são 

focados apenas nas crianças. Essa foi uma pontuação reflexiva. 


