
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC-SP 

 

 

 

 

Mayara da Silva Peghim Cabral  

 

 

 

 

 

 

#Naoesqueceocelular: pais, filhos e smartphones 

 

 

 

 

 

 

Mestrado em Psicologia Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



1 

 

 

 

 

 

Mayara da Silva Peghim Cabral 

 

 

 

 

#Naoesqueceocelular: pais, filhos e smartphones 

 

 

 

 

Mestrado em Psicologia Clínica 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

como exigência parcial para obtenção do título de 

MESTRE em Psicologia Clínica, no Núcleo de 

Família e Comunidade do Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Psicologia Clínica, sob a 

orientação da Profa. Dra. Rosane Mantilla de 

Souza. 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsista CAPES/PROSUSP 

 

 



4 

AGRADECIMENTOS 

 

Gostaria de agradecer a Deus por ter permitido mais esse percurso na minha vida, por 

ser tão bondoso o tempo todo e pela grata surpresa de uma filha no meio do caminho! 

Aos meus pais que não mediram esforços para minha educação e por serem exemplos 

de dedicação, compromisso e lealdade. 

A minha família pelo apoio incondicional. 

Ao meu esposo Bruno pela compreensão, apoio, disposição e por dedicar muitas horas 

em prol das minhas realizações. 

À Profª Drª Rosane Mantilla de Souza, minha orientadora que com muita sabedoria me 

inspirou a buscar o conhecimento, a pensar e refletir com mais profundidade e por 

proporcionar aulas e discussões cheias de conhecimento. Obrigada por trazer tanta novidade 

com qualidade! 

À banca examinadora pelas orientações e empolgação com o tema estudado e por 

permitir crescimento através do diálogo. 

Aos amigos do curso: Marcelo, Estela, Érika, Gabi, Cecília, Jéssica, que me apoiaram 

e foram testemunhas das minhas alegrias, sofrimentos e dúvidas! Viva nosso grupo de 

WhatsApp e nossas festinhas!!!! 

À CAPES pela bolsa disponibilizada no melhor momento! 

Ao colégio e pais que se dispuseram a participar deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

RESUMO 

 

CABRAL, M. S. P. #NAOESQUECEOCELULAR: pais, filhos e 

smartphones. 2016. 87 p. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Programa de Estudos Pós-

Graduados em Psicologia Clínica. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

2016. 

 

É sabido que a adesão e incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

alteraram no mundo todo, os padrões de comportamento, relacionamento pessoal e familiar. 

Particularmente o smartphone, que é chamado de aparelho inteligente por suas características 

como acesso à internet e sistemas operacionais, tem sido utilizado pela maioria da população 

incluindo crianças e adolescentes. Diariamente seu uso torna-se cada vez mais pessoal e 

através do download de aplicativos, são utilizados para diversas finalidades dificultando a 

medição dos pais. Estima-se que até 2018 no Brasil, o número de smartphones em uso atinja a 

marca de 268 milhões de aparelho e, portanto, sua utilização seja cada vez mais presente 

também no seio das famílias. Esta pesquisa qualitativa procurou identificar com os pais e 

responsáveis de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, os tipos de uso das TICs no lar e 

caracterizar quais seriam os riscos que os filhos se deparariam ao utilizar um smartphone e o 

que imaginavam que eles entendiam por risco e proteção na internet. Através de dois 

momentos diferentes, a pesquisa contou com a participação 52 pais que responderam um 

questionário online contendo 19 questões múltipla escolha e 3 questões do tipo abertas 

analisadas descritivamente. No segundo momento, outros 27 pais participaram 

presencialmente de uma palestra e deixaram depoimento por escrito que foram submetidos a 

análise de conteúdo. Como principais resultados, destacou-se que todo grupo familiar faz uso 

das TICs em vários momentos da rotina e todos os membros possuem seu próprio 

smartphone. Existe uma preocupação a respeito dos riscos presentes no acesso e uso dos 

aparelhos devido sua conexão com a internet e evidenciou-se que pais se colocam de forma 

passiva em meio a utilização dos smartphones. Ressalta-se os riscos, porém não percebem as 

potencialidades que o uso proporciona. Os pais esperam que a escola seja mediadora e exerça 

papel informativo em relação aos temas de educação e TIC. Com sua característica interativa, 

a utilização dos smartphones pelas crianças e adolescentes nos sugerem que tanto as famílias 

como diferentes profissionais devam desempenhar papel protetivo e ativo diante delas através 

de diálogos e discussões.  

 

Palavras-chave: Internet e Mediação Parental. Smartphones e Família. TICs e Crianças. 
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ABSTRACT 

 

CABRAL, M. S. P. #DON’TFORGETYOURCELLPHONE: parents, children and 

smartphones. 2016. 87 p. Dissertation (Master Degree  in Psichology) - Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Psicologia Clínica. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, 2016.  

 

It is known that the accession and incorporation of (ICTs) Information and Communication 

Technologies have changed worldwide, patterns of behavior, personal and family 

relationships. Particularly the smartphone, which is called a smart phone by its features such 

as, Internet access and operating systems, has been used by most of the population including 

children and adolescents. Daily its usage becomes increasingly personal and, through the 

application downloads, are used for various purposes making it difficult to measurement of 

parents. It is estimated that by 2018 in Brazil, the number of smartphones in use reaches the 

268 million unit mark and therefore their use is increasingly present also within families. This 

qualitative research sought to identify with the parents and guardians of children and 

adolescents 7-17 years the types of ICT use in the home and characterize what are the risks 

that their children would face when using a smartphone and what they thought they 

understood for risk and protection on the internet. Through two different times, the survey 

was attended 52 parents who answered an online questionnaire containing 19 multiple choice 

questions and three open type questions analyzed descriptively. In a second moment, another 

27 parents attended in person a lecture and left written testimony that were subjected to 

content analysis. As main results, stood out that all the family group makes use of ICTs at 

various moments of the routine and all members have their own smartphone. There is a 

concern about the risks present in the access and use of the devices because of its connection 

to the internet and it was evidenced that parents act in a passive way amid the use of 

smartphones. We emphasize the risks, but do not perceive the full potential that the use 

provides. The parents expect the school to be a mediator and exert information role in relation 

to education and ICT issues. With its interactive feature, the use of smartphones by children 

and adolescents suggests us that families as different professionals should play protective and 

active role with them through dialogues and discussions. 

 

Keywords: Internet and Parental Mediation. Smartphones and Family. ICTs and Children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Gênero dos Pais/Responsáveis que responderam ao questionário ......................... 40 

Gráfico 2 - Distribuição de Sexo e Idade dos Pais/Responsáveis ............................................ 41 

Gráfico 3 - Grau de escolaridade dos Pais/Responsáveis respondentes do questionário online .... 41 

Gráfico 4 - Idade dos filhos de pais que responderam questionário online .............................. 42 

Gráfico 5 - Participantes X Número de moradores na casa ...................................................... 42 

Gráfico 6 - Sexo X Smartphone ............................................................................................... 44 

Gráfico 7 - Sexo X Equipamentos TIC .................................................................................... 45 

Gráfico 8 - Sexo X Adaptação ao Smartphone ........................................................................ 45 

Gráfico 9 - Como o uso dos Smartphones fazem parte do cotidiano familiar.......................... 46 

Gráfico 10 - Aplicativos mais utilizados - Masculino .............................................................. 47 

Gráfico 11 - Aplicativos mais utilizados - Feminino ............................................................... 48 

Gráfico 12 - Sexo X Funções mais utilizadas no computador ................................................. 49 

Gráfico 13- Consideração da Casa Tecnológica....................................................................... 49 

Gráfico 14 - Filhos com smartphone ........................................................................................ 50 

Gráfico 15 - Idade do filho ao ganhar primeiro smartphone .................................................... 50 

Gráfico 16 - Quem presenteou o filho com um smartphone .................................................... 51 

Gráfico 17 - Motivo para oferecer um smartphone ao filho. .................................................... 51 

Gráfico 18 - Filhos sem smartphones. ...................................................................................... 52 

Gráfico 19 - Sexo X para quem solicita ajuda sobre smartphone ............................................ 53 

Gráfico 20 - Aplicativos que o filho mais utiliza no smartphone ............................................. 54 

Gráfico 21 - Informações que pais/responsáveis gostariam de receber.................................... 54 

Gráfico 22 - Participantes da Palestra....................................................................................... 58 

Gráfico 23 - Idade dos filhos de pais que participaram da palestra .......................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 9 

2 ÍCONE DO SÉCULO XXI - CELULARES INTELIGENTES ...................................... 16 

2.1 DE COMPUTADORES À REDE DE INTERNET ........................................................... 16 

2.2 DE CELULARES A SMARTPHONES E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO COTIDIANO .. 19 

2.3 O USO DOS SMARTPHONES PELA POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL NO 

BRASIL .................................................................................................................................... 23 

2.4 O USO DOS SMARTPHONES: EVIDENCIANDO OPORTUNIDADES E RISCOS. .. 25 

3 ESTILOS, MEDIAÇÃO E PRÁTICAS PARENTAIS NO CONTEXTO 

TECNOLÓGICO .................................................................................................................... 28 

3.1 FAMÍLIA E POSSÍVEIS MEDIAÇÕES NO ÂMBITO DAS TICS ................................. 28 

3.1.1 Mediação parental no uso de tics pelos filhos ............................................................. 30 

4 MÉTODO ............................................................................................................................. 36 

4.1 PARTICIPANTES ............................................................................................................. 36 

4.2 PROCEDIMENTO ............................................................................................................. 37 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS ....................................................................................... 38 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................ 40 

5.1 O USO DAS TICS NO COTIDIANO FAMILIAR ........................................................... 40 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 70 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 73 

ANEXOS ................................................................................................................................. 81 

ANEXO A - QUESTIONÁRIO ONLINE ............................................................................... 81 

ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ......................... 87 

 

 

 

 

  



9 

1 INTRODUÇÃO 

 

Compreende-se hoje que a chamada Revolução Tecnológica afetou profundamente o 

estilo de vida e comportamento de todos, independentemente de se a pessoa é o não portador 

de um computador de mesa, notebooks, tabletes ou smartphones. Procuram-se informações, 

pagam-se contas, fazem-se declarações de imposto de renda via internet. É possível fazer 

muito mais do que isso, há os que têm uma identidade online por meio do Facebook, e os que 

se conectam frequente ou continuamente com pessoas muito distantes geograficamente, via 

Skype ou WhatsApp. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) estão revolucionando a forma 

como as pessoas se relacionam, se comunicam, se socializam, buscam e trocam informações e 

adquirem conhecimento, sendo importante destacar o fator tempo, pois tudo está acessível a 

apenas um clique do usuário. Neste sentido, a velocidade com que as informações chegam até 

nós, e também a todas as outras partes do mundo, pode ser desafiadora, porém cada vez mais 

incorporada pelas novas gerações. (UNGERER, 2013; LEPICNIK; SAMEC, 2013; RUDI et 

al., 2015). 

Realmente, percebe-se, neste cenário mundial, que os mais jovens apresentam maiores 

habilidades na condução dos aparelhos tecnológicos e com isso observa-se uma distinção 

daqueles nascidos com a tecnologia à sua disposição daqueles que necessitam aprender para 

se incluir neste contexto. 

A década de 1990, conhecida pela presença das tecnologias a serviço do cotidiano, 

favoreceu que crianças pudessem crescer em meio ao mundo digital. A metáfora “nativo 

digital”, bem como a diferenciação do “imigrante digital”, criada por Prensky (2001), 

colaborou para uma nova compreensão das atitudes e comportamentos dos jovens, 

principalmente em relação à facilidade e ao domínio das questões digitais, e conclamou a uma 

reforma educacional urgente. Segundo o autor, para os nativos digitais, todos os nascidos após 

os anos de 1990, a apropriação de novas mídias se daria de maneira fluida e natural, enquanto 

os mais velhos, os imigrantes digitais, precisariam aprender e se adaptar às novas demandas, e 

estas nunca seriam completas. 

Atualmente, estes conceitos apresentados não são considerados boas descrições do que 

ocorreu e ocorre, o que o próprio Prensky (2009) admitiu, uma vez que a descrição não levava 

em consideração as diferenças geográficas e socioeconômicas da sociedade, marcantes em 

todo o mundo (PASSARELI; JUNQUEIRA; ANGELUCI, 2014; ATOCHERO, 2015) e nem 

as diferenças motivacionais para sua incorporação no cotidiano. (SOUZA, 2016).  



10 

Em contrapartida, White e Le Cornu (2011) apresentam uma nova metáfora, o continuum 

“de visitantes à residentes” na qual a perspectiva baseia-se na motivação e no contexto de uso. 

Para os autores, no extremo dos residentes, a internet seria um lugar em que é possível viver, 

interagir, relacionar-se. Nos relacionamentos destas pessoas, a diferença “entre on-line e off-line é 

cada vez menos distinta“. Quando visitantes, por outro lado, apesar de haver uso da internet, esta 

é tratada apenas como uma ferramenta de trabalho, busca de informação ou solução de problemas; 

além disso, no “modo visitante os indivíduos não deixam qualquer vestígio social on-line”, 

enquanto no modo residente a relação com os meios on-line “refere-se à presença social”, e eles 

têm “um certo grau de visibilidade” eletrônica, à medida que fazem coisas como “postar no 

Facebook”, “Twittar” etc. (WHITE; LE CORNU, 2011, s/p). 

Podemos pensar que nem todo adulto ou idoso se comportará como visitante, ou todos 

os jovens, como residentes, mas é observável que a velocidade de adaptação à evolução 

tecnológica é mais fácil para os últimos, fazendo com que muitos dos pais e avós recorram a 

eles para orientação em como solucionar problemas e dar conta de uso de novos 

equipamentos. De fato, a capacidade técnica de uso, discernimento e avaliação crítica dos 

dados são elementos fundamentais a serem discutidos e pensados dentro da perspectiva da 

educação para cidadania digital de crianças e adolescentes, bem como para apropriação 

cotidiana das TICs. (NEJM, 2015).  

Há, ao mesmo tempo, riscos e oportunidades na web, tanto para os mais velhos quanto 

os mais novos, e o domínio técnico dos jovens não os torna necessariamente protegidos, nem 

dispensa a orientação familiar. Para Nejm (2015), fazer boas escolhas online, bem como 

desfrutar, com responsabilidade, das liberdades e oportunidades ampliadas pelas TICs, exige 

uma mediação presente e constante dos responsáveis, encorajando-os a se aproximarem das 

tecnologias, bem como serem consumidores e usuários das mesmas.  

Mas, como pondera Souza (2016), os pais, em geral, sentem-se pouco capazes de 

orientar os filhos e quando buscam informações de como fazê-lo, esta é de difícil acesso, 

gerando um dos mais difíceis desafios educacionais do presente. É neste contexto que se 

insere a motivação desta Dissertação: realizar uma pesquisa que favoreça a inserção parental 

na condução do uso de TICs pelos filhos, particularmente dos smartphones, cujas 

particularidades nem sempre são conscientes para as figuras parentais. 

Com o advento da internet, nos anos de 1990, e com o acesso mais barato aos 

chamados celulares inteligentes, desde o começo deste novo milênio, muita coisa ocorreu. Se 

antes as pessoas “entravam na internet” em seus computadores de mesa, hoje, por meio dos 

smartphones - que se diferem de outros meios eletrônicos devido a seu sistema operacional -, 
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pode-se usufruir de velocidade, informação, entretenimento e conectividade, na palma da mão 

do usuário. O uso personalizado decorrente, e a possibilidade de acesso contínuo à internet fez 

o equipamento ser apelidado como extensão do self, e dos aparelhos um acessório 

extremamente pessoal e indispensável. (BECK et al., 2009). 

Não há como fugirmos desse novo contexto, ou deixarmos de lado as mudanças na 

vida cotidiana e pessoal que os smartphones proporcionaram, destacando-se seu uso para gerir 

a vida familiar.  

Diferentes autores como Rudi et al. (2015) Nikken (2015) e Souza (2016) indicam 

como a tecnologia se adentrou no espaço privado das famílias, podendo promover diferentes 

características em relação à comunicação familiar. Cabe destaque a revisão bibliográfica de 

Carvalho, Francisco e Relvas (2015), dada sua extensão, que afirmam que as TICs têm 

implicado mudanças qualitativas no funcionamento familiar, criando novos cenários de 

interação e reorganizando padrões atuais familiares.  

De acordo com a Pesquisa Nacional de Mídia 2015, 76% dos brasileiros acessavam a 

internet todos os dias, tendo como características principais que 67% buscavam informações, 

diversão e entretenimento, 38% buscavam passar tempo livre e 24% utilizavam a internet para 

estudo e aprendizagem. (BRASIL, 2014). 

Chamado também de TIMS - Tecnologia da Informação Móvel e Sem Fio -, 

principalmente pela característica da mobilidade, os netbooks, notebooks, tabletes e 

smartphones lideram o ranking de consumo do mercado brasileiro e mundial. Sabe-se que o 

brasileiro está cada vez mais conectado e usufruindo das possibilidades da internet em seu lar, 

sendo o país classificado em 57º lugar no ranking de acesso à internet em domicílio,  

conforme apontado por Neri (2012).  

A União Internacional de Telecomunicações (UIT) divulgou em 2015 dado 

interessante, destacando que o número de celulares em uso no mundo já havia ultrapassado os 

7 bilhões, e que 43,4% da população mundial estaria conectada à internet. No Brasil, havia 

cerca de 92 milhões de usuários da rede, na época, e esse número cresce exponencialmente à 

medida que fatores econômicos e tecnológicos favorecessem o consumo de tais tecnologias. 

Dados recentes do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br indicam que 82% das 

crianças e adolescentes do país que utilizam a internet, acessam-na via rede de celular, 

enquanto essa proporção era de 53% em 2013. Este dado permite levantarmos muitas 

questões a respeito do uso desse aparelho, principalmente relacionado a elas, bem como 

concordarmos que o mesmo passou a ser um ícone do século XXI. (TIC KIDS ON LINE 

BRASIL, 2015). 
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O crescimento do uso do dispositivo personalizado como smartphones e tabletes 

ilustra a forte tendência de que crianças e adolescentes o adotem cada vez mais, inclusive com 

a permissão dos responsáveis. Surgem comportamentos individualizados diante das telas, bem 

como uma nova experiência no universo online, proporcionando ao mesmo tempo autonomia 

e legitimando as ideias, vozes, experiências e relacionamentos.  

Segundo dados de 2014, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação - CETIC.br -, acerca do uso da rede e preferências de acesso por 

meio de smartphone (pessoal), entre crianças e adolescentes, 79% têm perfil próprio em rede 

social, 64% enviam mensagens instantâneas, 68% o utilizam para realizar trabalhos escolares, 

67% para realizar pesquisas de temas de interesse e 50% utilizam para ouvir músicas e assistir 

vídeos, além disso, 43% dos jovens postam fotos, vídeos e músicas nas redes sociais. 

Comparando os padrões de uso das crianças e adolescentes brasileiros acima 

mencionados com os resultados da pesquisa com jovens europeus (EU KIDS ONLINE, 

2016), observa-se que os brasileiros estão mais presentes nas redes sociais e como 

consequência encontram-se mais vulneráveis a riscos potenciais. Segundo Sozio et al. (2015, 

p.13), “o Brasil apresentou maior percentual de crianças entre 9 a 10 anos (52%) com perfis 

nas redes sociais” se comparado a sete países da Europa. O mesmo estudo apresentou que 

países como Dinamarca, Portugal e Romênia apresentam alto índice de crianças mais velhas 

com perfis sociais, porém na idade destacada (9-10 anos) estão abaixo dos dados do Brasil.  

Dados divulgados pela própria mídia brasileira (EXAME, 2013; FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2016; VEJA, 2016) e também por estudos Livingstone e Haddon (2011), Guzzi 

(2013), Abreu (2013), Luna (2013), apresentam dados alarmantes em relação à 

superexposição, principalmente a riscos que as crianças poderiam enfrentar na internet. Ao 

mesmo tempo, a divulgação de sites educativos que favorecem o conhecimento dos 

responsáveis a respeito do uso seguro da internet não são veiculados e divulgados com tanta 

facilidade e rapidez. Os pais também enfrentam dificuldades para acessar esses manuais, uma 

vez que até os termos de busca lhe são desconhecidos. 

Nesse caminho da proteção e menor exposição aos riscos diante do uso da internet, 

poderíamos dimensionar que com o uso massivo dos smartphones, novos desafios serão 

evidenciados, uma vez que o objeto se tornou extremamente pessoal, tendo em vista que as 

configurações dos smartphones são de uma forma geral menos conhecidas para os 

responsáveis e, portanto, sua manipulação fica diretamente com a criança e o adolescente.  

A pesquisa Tic Kids Online Brasil (2015), conduzida anualmente no país pelo Centro 

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br), 
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seguindo os moldes da equipe da rede acadêmica EU Kids Online, colaborou para evidenciar 

que a internet, bem como o uso das TICs, traz risco e benefícios para crianças e adolescentes. 

Com sua publicação anual, os dados relatados favorecem a análise do comportamento de 

crianças e adolescentes referentes ao uso da rede, bem como problematizar questões 

emergentes de segurança, riscos, proteção e atuação competente dos responsáveis. 

Foi possível identificar, por meio desta pesquisa Tic Kids Online Brasil (2015), que os 

riscos mais mencionados com o uso da rede foram os de acesso a conteúdo inapropriados, 

como conteúdos pornográficos, violentos e de ódio; contatos nocivos com adultos, como 

assédio sexual, e comportamentos problemáticos, como ciberbullying e/ou violação de 

privacidade. Por sua vez, destacaram-se também as oportunidades que o uso da rede 

proporciona, uma vez que garante o direito ao acesso à informação e à liberdade de expressão. 

Utilizam dimensões de participação, criatividade e comunicação para reconhecerem os 

benefícios da mesma. 

A pesquisa Tic Kids Online Brasil (2015) destaca, utilizando a autora Livingstone et 

al. (2011), que as experiências produtoras de riscos na rede não resultam necessariamente em 

consequências danosas ou prejuízos ao desenvolvimento e ao processo de socialização dos 

usuários. Além disso, de acordo com os resultados obtidos, os pais que utilizam a internet 

aumentam em nove vezes a chance de que seja empregada alguma estratégia de orientação 

parental em comparação aos pais não usuários. Tais mediações parentais diferem de acordo 

com a idade da criança ou adolescente, bem como na estratégia, ora de mais conversas e 

instruções, ora ações mais restritivas de conteúdo. 

Há consenso entre os pais e cuidadores que a novidade da tecnologia como parte 

integrante do cotidiano traz diversos questionamentos e coloca os mesmos sob um constante 

alerta, para o qual nem sempre sabem onde procurar ajuda. Conforme ressalta Souza (2016, 

p.181), “devemos entender que há a demanda de proteger os filhos dos perigos relativos das 

TIC’s tanto quanto inseri-los em seu uso construtivo e não abusivo para si e para outros”. 

Para Rich (2013), crianças e adolescentes, à medida que crescem e se desenvolvem 

física e mentalmente, se engajam no mundo social mais amplo, inclusive com ações 

específicas na rede. Para isso, acentua que eles devam aprender a se comportar na rede, pois 

falta experiência e por isso a importância da mediação do responsável, no qual inclui diversos 

atores como a família, a escola, os amigos e a própria rede. 

A perspectiva ininterrupta de conexão que é vivenciada pelos adolescentes de hoje 

muda drasticamente o cenário em que eles e seus pais e avós foram e são criados. (ABREU, 

2013). Além disso, como uma tendência no mundo todo, as crianças e adolescentes 
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desempenham um papel importante como experts no uso de novas tecnologias em casa. Tais 

fatos podem contribuir, e ao mesmo tempo reforçar, a ideia de que elas não podem ser 

assessoradas pelos responsáveis e que seriam detentoras de conhecimento completo do mundo 

digital. (DONEDA; ROSSINI, 2014). 

Considerando que a população jovem brasileira, ou seja, com idade de 0 a 19 anos, 

representa 64,5 milhões de indivíduos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2013), e que são eles os maiores consumidores das TICs, bem como 

bastante influentes na adesão às mesmas por parte de seus familiares, torna-se necessário 

estudar estas interações, incorporações e mudanças nos padrões de comportamento das 

gerações. Cabe ressaltar que mesmo crianças com pouca idade são presenteadas com tabletes 

e conseguem influenciar na compra do aparelho, inclusive determinando marcas e modelos. 

(GONÇALVES, 2015). 

Em vista desta argumentação, a presente Dissertação se direcionou a contribuir com 

informações pertinentes e acessíveis para o desenvolvimento de estratégias eficientes de 

orientação parental neste contexto tecnológico. Mais especificamente objetivou: 

a) Identificar como as TICs estão sendo incorporadas no cotidiano familiar;  

b) Caracterizar quais as concepções de riscos que os pais constroem acerca do uso de 

smartphone por crianças e adolescentes; 

c) Caracterizar como eles acreditam que os filhos compreendam estas noções. 

No que se refere à construção desta Dissertação, no primeiro capítulo, será abordado o 

surgimento da internet e suas características principais de acordo com sua evolução histórica e 

tecnológica, bem como as transformações advindas de seu uso não apenas comercial, porém 

cotidiano. Aspectos como sua inserção na vida familiar e mudanças advindas desta 

incorporação também farão parte da discussão do capítulo. Será dado destaque à chegada e 

rápida evolução da telefonia móvel, e ainda como se encontra hoje diante dos celulares 

inteligentes que permanecem ininterruptamente conectados à internet, cujos sistemas 

operacionais proporcionam uma experiência cada vez mais particular e inesperada. 

No segundo capítulo, abordaremos as práticas parentais e como o conceito de 

mediação parental se apresenta diante do uso das TICs. Nesse momento, serão expostos 

alguns comportamentos que os pais utilizam para mediação do uso da tecnologia, bem como 

se apontará a rápida evolução e, portanto, como os pais e responsáveis podem se manter 

informados e atuantes com os filhos visando à proteção e também oportunizando conexão 

segura e responsável. 
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Como seguinte, serão apresentados os aspectos metodológicos da pesquisa abordando 

todo o processo do desenvolvimento da mesma, destacando o percurso e análise dos dados. 

Para tanto, utilizou a pesquisa qualitativa para contemplar os depoimentos deixados pelos pais 

e responsáveis, bem como análise dos dados colhidos através de questionário online. 

Posteriormente, serão apresentados os resultados obtidos e sua discussão para, finalmente, 

tecerem-se algumas considerações finais. 
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2 ÍCONE DO SÉCULO XXI - CELULARES INTELIGENTES 

 

Notavelmente, percebemos ao nosso redor, as diferentes funções que aparelhos 

inteligentes executam de acordo com os objetivos dos usuários. Observamos os mais jovens 

se esbanjarem em selfies com poses que caracterizam sua pertença social, aqueles que 

utilizam diversos aplicativos de rede social, outros que os utilizam para o trabalho e muitos 

que não tiram os acessórios como os fones de ouvido, durante seu trajeto, ou até mesmo em 

conversas face a face. Enfim, a presença do smartphone na vida das pessoas é incontestável e 

cada vez mais particular. 

Entretanto, faz-se necessário um retorno à evolução histórica da internet, bem como 

anterior a ela, os computadores e microcomputadores, a fim de compreender em que momento 

cada um se encaixa, permitindo assim utilizarmos sem dificuldades a integração da rede de 

internet e suas conexões com o telefone móvel. 

Posteriormente, o capítulo abordará como a chegada da internet alavancou a criação de 

outras tecnologias e como o smartphone pode virar marca desta geração sendo descrito como 

computador de bolso. 

 

2.1 DE COMPUTADORES À REDE DE INTERNET 

 

Inicialmente, a história dos computadores pode ser compreendida em torno de três 

momentos marcantes e sucessivos, conforme destaca Leitão e Nicolaci-da-Costa (2005) o 

invento da máquina de computação e seu uso estritamente militar, a invenção dos 

microcomputadores permitindo assim seu uso comercial e doméstico, e por fim, a invenção da 

internet. Dado que o trabalho das autoras deixa mais de uma década fora de análise, a 

estenderemos aos anos posteriores de surgimento da web 2.0 e disseminação dos 

smartphones. 

Historicamente, nos anos de 1940 a 1960, os grandes computadores eram usados para 

fins militares, permitindo enviar dados e informações sigilosas. Em época de guerra, todo 

conhecimento a fim de descobrir sobre ataques de inimigos foram concentrados e utilizados. 

Não se pouparam esforços para que muitos estudiosos da área se empenhassem para 

desenvolver computadores e também um sistema que interligasse e fizesse conexão com 

diferentes informações. Neste sentido, também iniciou o processo de invenção da internet 

(CARVALHO, 2006).  
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A Revolução Industrial - que trazia no seu bojo grandes inventos técnicos como o uso 

da energia a vapor e posteriormente a energia elétrica - impactou a sociedade trazendo 

mudanças na maneira de se relacionar e viver. Mas, como salienta Nicolaci-da-Costa (2002), 

estamos presenciando hoje a chamada Revolução Tecnológica descrita por Castells (2000) 

como uma revolução sem antecedentes históricos, com penetração em todo tecido social, 

difusão por todo sistema econômico e impacto drástico no cotidiano e relacionamento 

interpessoal. 

Apesar de os anos de 1970 a 1980 serem marcados pela comercialização dos 

microcomputadores, os avanços tecnológicos nos diferentes continentes e países se deu de 

forma lenta, de acordo com interesses políticos e econômicos próprios. Apenas em 1990 é que 

as barreiras militares foram rompidas de vez, e a criação da Word Wide Web, com seu termo 

encurtado web ou www, entrou em cena, redundando nas mudanças percebidas e vivenciadas 

até hoje no que concerne aos comportamentos e subjetividade. 

A internet é conceituada, hoje, como um conjunto de redes de computadores 

interligados ao redor do mundo que necessitam para movimentar-se de um sistema complexo 

e que continuará ao longo do tempo sofrendo diversas alterações.  

A própria internet também passou por momentos distintos como seu início em que a 

chamada primeira geração, a da web 1.0, que tinha como características principais trazer uma 

avalancha de informações novas, porém sem nenhuma possibilidade de o usuário comum 

alterar, interagir e também produzir conhecimento, pois sua utilização requeria treinamento 

especial e familiaridade com sistemas e softwares. (WILLINGER, 2002).  

A segunda geração da internet, conhecida como web 2.0, trouxe outro paradigma de 

comunicação, no qual se tornou possível ao usuário ser produtor de conhecimento e, portanto, 

ser ativo acerca dos conteúdos. Não mais se necessitava de pré-requisitos de uso e se 

popularizaram diversos conhecimentos, permitindo trocas de informações. Dessa maneira, foi 

possível diminuir o espaço geográfico entre as pessoas e a produção de blogs, vlogs, canais no 

YouTube são um exemplo disso. 

Na web 2.0, foi possível o relacionamento mais direto entre pessoas distantes 

geograficamente através dos dispositivos como comunicação, bem como potencializar as suas 

interações que ficaram mais dinâmicas, permitindo assim que seus usuários interagissem com 

o conteúdo e respondessem de acordo com suas opiniões próprias. A tecnologia mais 

avançada também permitiu a postagem de vídeos com conteúdo extremamente atual, 

facilitando as expansões das informações. Vale lembrar das diversas manifestações políticas 

que o mundo e em especial o Brasil vem presenciando, em que passeatas e encontros são 
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marcados através da internet, das redes sociais e de grupos de WhatsApp. Nesses encontros, 

percebe-se a expansão do uso das tecnologias também a favor da democracia. 

Cabe ressaltar que todo conteúdo expresso pela internet é monitorado para que não 

haja crimes e nesse sentido existem muitas discussões a respeito de sua legitimidade de 

liberdade. Sabe-se que governos rastreiam informações, bem como bloqueiam conteúdos 

disponibilizados. (MONTEIRO; FIDENCIO, 2013). 

Atualmente, é possível incluir um terceiro momento desde a criação da internet, a 

chamada DEEP WEB, também conhecida como internet invisível. Essa expressão foi utilizada 

pela primeira vez em 1994, porém, atualmente, existem diferentes críticas a respeito de seu 

significado e se utilizam de outras nomenclaturas, como Dark Web. Como colaboram 

Monteiro e Fidencio, (2013, p.36) “a Web Invisível é muito mais difícil de se definir e de se 

classificar por várias razões, sejam elas tecnológicas, políticas ou operacionais”. Esta web está 

baseada no conceito de internet livre, ou seja, sem considerações políticas, governamentais, 

criminais, e conforme apresentado pelos mesmos autores, estima-se que seu tamanho esteja 

entre duas a cinquenta vezes maiores que a Web Visível. 

Evoluímos, assim, para territórios virtuais extremamente articulados, com inúmeros 

conteúdos inovadores, permitindo que estes sejam cada vez mais acessados e explorados, 

principalmente pelos mais jovens, dada sua maior facilidade de incorporar essas novas 

concepções, bem como fazer delas seu território. Cabe mencionar que as tendências e 

experiências online também são popularizadas através de indicações entre grupos, pares, 

amigos, mídia e, portanto, o contato sobre o que se experiencia via internet também é 

importante e necessária.  

Neste sentido, as Tecnologias da Informação se expandem rapidamente e se 

configuram como um conjunto convergente de tecnologias de computação, microeletrônica, 

telecomunicação/radiodifusão e optoeletrônica, conforme aponta Castells (2000). Todas as 

inovações tecnológicas, portanto, afetam diretamente a sociedade, impactando na maneira de 

se relacionar com o outro e com o mundo. 

A comunicação em rede por meio da internet proporcionou com que as pessoas 

pudessem saber de diversos assuntos, se conectar e se comunicar com todos, independente da 

distância. Nessa perspectiva, há que se destacar que houve mudanças de paradigmas seja 

sociais, educacionais e econômicos, uma vez que aproxima informações, conhecimento, 

entretenimento para os usuários. 

A oferta da internet não aconteceu igualitariamente entre países e continentes, porém 

observa-se hoje uma difusão bastante abrangente, ainda que controlada pelos governos e por 
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fatores e interesses econômicos. 

Para Nicolaci-da-Costa (2002), vivemos um momento histórico sem precedentes, pois 

a revolução tecnológica contempla também mudanças na subjetividade que, portanto, 

envolvem novas maneiras de viver. A internet produz “mudanças que estão ocorrendo nos 

nossos comportamentos, nas nossas formas de ver o mundo, bem como de nos vermos nele, e, 

acima de tudo nas nossas formas de ser” (NICOLACI-DA-COSTA, 2002, p.194). 

Comumente encontramos conceitos e nomenclaturas do mundo virtual sendo utilizados para 

descrever experiências e dar sentido ao cotidiano, como por exemplo: “Pessoa não se conecta 

com nada, fica sempre off!!!” ou “o cara é um stalker” ou ainda, “só dar uma googleada”. 

Com o acesso à internet, iniciam-se os diferentes desdobramentos com novos 

comportamentos, e mais recentemente com a popularização dos smartphones, ficou evidente 

que existem inúmeras formas de agir e se comportar, chegando a alterar perspectivas de 

funcionamento subjetivo e também comportamento social.  

Cabe ressaltar que o Brasil é o quinto maior consumidor de internet e tempo gasto na 

internet por dia. Este dado acentua, conforme apontado pelo Comitê Gestor da Internet no 

Brasil, que em torno de 81,5 milhões de brasileiros acima de dez anos de idade acessam a 

internet pelo celular todos os dias. A pesquisa investigou, pela primeira vez, os dispositivos 

utilizados pelos indivíduos para acessar a Internet, constatando a preferência pelo telefone 

celular (76%), que foi mais citado do que o computador de mesa (54%), notebook (46%) 

e tablet (22%). (TIC KIDS ONLINE BRASIL, 2015). 

A telefonia móvel apresenta-se, mais recentemente, como uma grande descoberta e 

tem como função ser extremamente revolucionária, tendo em vista a evolução dos 

smartphones que favorecem a permanência contínua no universo online e facilidade de 

conexão com as pessoas devido a seu sistema. Veremos a seguir a evolução dos celulares e 

seus impactos na história e na subjetividade.  

 

2.2 DE CELULARES A SMARTPHONES E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO COTIDIANO 

 

Em 1983, a empresa Motorola DYNATAC 8000X recebeu a aprovação da Federal 

Communication Comission (EUA) para se tornar a primeira empresa a comercializar um 

telefone móvel e, desde lá, muito se tem avançado em termos de recursos dos aparelhos e seus 

dispositivos. (TOLEDO; DEUS, 2012).  

Vimos, inicialmente, aparelhos grandes, pesados e com valores elevados, que eram 

utilizados apenas por grandes empresas e pelas pessoas com alto poder aquisitivo. Seu sistema 



20 

oferecia apenas receber e fazer chamadas telefônicas, e sua bateria durava poucas horas. Sua 

tecnologia rapidamente foi alterada e, em pouco tempo, os celulares começaram não só a 

permitir a mobilidade, mas também a se diferenciar com a possibilidade de enviar e receber 

mensagens, SMS, gravar áudio para caixa postal e assim continuar o processo de mudança 

nos hábitos cotidianos das pessoas. Com o passar dos anos, outras tecnologias foram 

adaptadas para os celulares, como ouvir músicas, jogar jogos, personalizá-lo com diferentes 

toques musicais etc. Sua popularização logo se expandiu, e diferentes empresas, até hoje, 

correm para serem líderes de mercados com aparelhos cada vez mais modernos e práticos. 

Com a chegada dos smartphones, que proporcionou uma nova concepção para os 

celulares, começou a oferecer alta capacidade de processamento, uma grande variedade de 

aplicativos, conexão com a internet. Os aparelhos possuem telas sensíveis ao toque, câmeras 

digitais compactas, sistemas de localização por satélite (GPS). Também oferecerem recursos 

de telefonia, como voz e SMS (Short Message Service) em conjunto com aplicativos 

conectados na internet, funcionalidades multimídia, capacidade de alto processamento de 

dados e funcionalidades da possibilidade de interação com as diversas redes sociais, como 

Youtube, Facebook, Twitter etc., (TOLEDO; DEUS, 2012). Comumente são chamados de 

computadores de bolso. 

As atividades diárias e rotineiras acontecem dentro da internet e na internet, 

abrangendo as possibilidades de contato e relações, como visto no gerenciamento das 

atividades cotidianas através dos smartphones.  

Podemos inferir que o uso do celular foi tão incorporado à vida cotidiana que o mesmo 

passa a fazer parte integrante dos problemas e das praticidades do dia a dia. Tem inspirado 

hits de sucesso entre a juventude, com letras que explicitam a maneira como eles se 

relacionam com o aparelho e suas funções. 

A dinâmica dos celulares inteligentes, que estão cada vez mais utilizados, chegando a 

ser anunciados pela mídia como tendência e preferência mundial de uso, impacta diretamente 

a vida dos usuários e transforma também o modo de incorporar suas funções cada vez mais 

elaboradas na dinâmica cotidiana e o contexto familiar.  

Como esclarecem Sant’Anna e Garcia (2010), o celular, como objeto, é utilizado para 

evidenciar relações de pertencimento e, neste sentido, a identidade do indivíduo também 

estaria presente na forma como o celular é decorado, no estilo do toque, nos aplicativos 

baixados, na cor da capa, nos acessórios, papéis de parede, enfim, nas escolhas que o 

diferenciam de outros celulares, e, portanto, seus proprietários. 
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Pesquisa realizada por Nicolaci-da-Costa (2004b) aponta para o fato de que jovens não 

emprestam e não deixam que outras pessoas mexam em seus celulares sem permissão, se 

configurando conforme defendido, como um espaço privado, apesar de suas características 

coletivas. Podemos dimensionar que nos dias atuais, com a aquisição dos smartphones, que 

favorecem sua personalização, tal comportamento estaria potencializado, uma vez que 

comumente vemos celulares, apesar do mesmo modelo, completamente diferente uns dos 

outros. 

Parece pertinente destacar, que o celular trouxe consigo um conceito interessante de 

ser um objeto extremamente pessoal. Nele é possível escolher e decidir quem inserir na 

agenda de contato, bem como quem participar dos grupos nos diferentes tipos de aplicativos 

de comunicação disponíveis, sempre com a possibilidade de excluir/incluir pessoas a qualquer 

momento. Mesmo a utilização das variáveis de toque como o silencioso, modo vibrar, podem 

favorecer que os usuários escolham com quem queiram falar e se relacionar. 

Se no passado, afinal não muito distante, as pessoas precisavam de aparelhos fixos 

para falar com as outras e “entravam” na internet em computadores também imóveis, os 

smartphones, como indica Zaremba (2014, p.13), “prometem ao usuário mobilidade, 

agilidade, praticidade e principalmente a possibilidade de estar conectado 24 horas por dia”. 

Destaca-se, portanto, outro aspecto do uso ininterrupto dos smartphones: a necessidade, 

consequências e obrigatoriedade de ofertar respostas adequadas sobre o estar disponível e 

online.  

O mesmo autor Zaremba (2014) destaca que os smartphones serão objetos que 

caracterizarão nossa existência ao longo do tempo. Traz consigo a imagem do “canivete 

suíço”, uma vez que tem diferentes utilidades e recursos. Percebem-se hoje mudanças 

inclusive no consumo destes aparelhos, que são escolhidos diante da qualidade de acesso à 

internet e funções cada vez mais específicas e gerenciadoras do cotidiano. 

Compreender uma sociedade que se beneficia constantemente deste aparelho faz-nos 

pensar que não há como retroceder, e que a utilização da telefonia celular também se 

caracteriza como uma revolução ou mudança descontínua. 

Podemos encontrar, na literatura, autores como Nicolaci-da Costa, Zaremba, Cypriano, 

que trazem para discussão sobre a utilização da tecnologia no uso cotidiano, as consequências 

da revolução tecnológica. Sendo assim, conceitos como mudança na subjetividade, alteração 

de padrão e novas formas de relacionamento mediadas pelas TICS são exploradas.  

Com a incorporação dos smartphones, observamos hoje em dia, mudanças 

significativas tanto nos relacionamentos como na apropriação, incorporação e na 
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subjetividade das pessoas que utilizam o celular a todo o momento. Houve grande impacto 

com o uso dos mesmos, como exemplifica Nicolaci-da-Costa (2004 a), ao destacar que o uso 

dos celulares está gerando modificações de ordem interna. Podemos citar o uso de expressões 

do universo on line usadas para caracterizar, definir e orientar o cotidiano como “crush, 

twitou, estou off”, bem como o conceito de público e privado que continua sendo impasse nas 

discussões de pessoas de diferentes gerações. Comumente, observamos que é possível 

começar e terminar relacionamentos amorosos, gerenciar vida rotineira.  

O uso dos smartphones tornou-se o principal meio de comunicação entre jovens e, 

recentemente, cada vez mais expressivo no uso dentro do relacionamento familiar 

(CARVALHO; FRANCISCO; RELVAS, 2014). Sem contar o trabalho, funções bancárias e 

aproximação de pessoas. Nesse sentido, os smartphones traduzidos como celulares 

inteligentes, ganham cada vez mais espaços e personalização, proporcionando experiências 

antes nunca vivenciadas e organizadas. A posse do aparelho significa hoje ser essencial e 

garante experiências cada vez em menor tempo gasto e com mais qualidade e quantidade de 

informações. 

De acordo com o 26º Relatório Anual de Tecnologia da Informação, apresentado pela 

Fundação Getúlio Vargas em 2015, o Brasil contou, em 2014, com 154 milhões de linhas de 

celulares inteligentes, sendo em média 3 linhas para cada duas pessoas e mais 128 milhões de 

computadores conectados à internet, além de 24 milhões de tabletes. 

As mudanças enfrentadas em nível pessoal, como a transformação da subjetividade 

com o advento das Tecnologias da Informação e Comunicação, penetram também na 

sociedade e na vida familiar, portanto estamos enfrentando novidades tecnológicas e 

experimentando diversos papéis, em que os mais jovens estão mais habituados e mais 

intuitivos, ao passo que estas características favorecem uma separação geracional do uso das 

novas tecnologias. 

Segundos as ideias de Zaremba (2014), as novas formas de pensar, se comunicar, de 

sentir, se relacionar e viver, emergiriam do contato do homem com as novas tecnologias, uma 

vez que o mesmo seria construído socialmente, viriam alterar radicalmente a forma deste estar 

no mundo atribuindo, portanto, mudanças em diferentes âmbitos inclusive em sua 

subjetividade. 

Outro fator importante para se destacar acerca da utilização dos smartphones diz 

respeito aos aplicativos que são disponibilizados nas lojas virtuais, de acordo com o sistema 

operacional de cada um. Nestas lojas, é possível baixar aplicativos (apps) gratuitamente, ler 

opiniões de usuários, dar notas sobre a tecnologia disponível e atualizá-lo sempre que 
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disponível. 

Segundo a empresa ANNIE que atua sobre as métricas de aplicativos, o Brasil, em 

2015, esteve entre os maiores consumidores de apps do mundo, sendo o segundo colocado 

para os do sistema ANDROID e o décimo colocado para sistema operacional IOS. Estima-se 

que em 2016 supere-se a marca de 300 bilhões de apps baixados nos smartphones, segundo a 

empresa de consultoria de tecnologia da informação IDC (2016). 

Nesta temática, apontando para mais uma tendência de utilização dos smartphones, 

como colaboram Tibes, Dias e Zem-Mascarenhas (2014), o crescimento dos dispositivos 

móveis tem gerado oportunidades comerciais e sociais em diversas áreas como da saúde, 

educação e sociabilidade.   

Há que se destacar que a utilização dos apps tem possibilitado que diversas áreas de 

conhecimento cheguem com informações de qualidade ao consumidor, bem como tem 

ajudado no gerenciamento de rotinas, saúde, educação, concentração, enfim, sem dúvida, é 

um recurso no qual poderá se desenvolver com facilidade e baixo custo em todas as áreas. 

Mais uma vez, verifica-se a eficácia e mudança de paradigma que o uso dos 

smartphones pode proporcionar para o usuário, bem como para quem estiver próximo a ele. A 

mobilidade, a facilidade de encontrar informações e a redução do tempo “perdido” acentuam 

as propriedades do homem atual e suas exigências e características. Para a autora Mascheroni 

(2015), estamos vivenciando uma era “pós-desktop”, que privilegia o acesso e utilização da 

internet via smartphones. Esse contexto pode ser desafiador e merecedor de estudos e 

mediação se tratando de usuários crianças e adolescentes.  

 

2.3 O USO DOS SMARTPHONES PELA POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL NO BRASIL 

 

Seguindo dados da pesquisa brasileira sobre o uso da internet por crianças e 

adolescentes Tic Kids Online Brasil (2015), foi possível destacar dados extremamente 

interessantes que embasam o interesse desta pesquisa.  

Oitenta e dois por cento de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos declaram ter 

acessado a internet por meio de um telefone celular, apontando-o, pela primeira vez, como 

principal dispositivo de acesso à rede no Brasil, seguindo-se pela utilização dos tabletes, com 

32% de uso nesta faixa etária. É importante mencionar que quanto menor a criança, mais 

acesso a tablete ela tem e, em contrapartida, os adolescentes de 15 a 17 anos representam 94% 

de usuários da internet via celulares. Os computadores de mesa foram relatados apenas por 

56% dos entrevistados. 
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A pesquisa apresentou discussão sobre o uso dos celulares em todas as classes sociais 

e, neste sentido, não se verificam grandes defasagens, porém foi importante o destaque sobre 

qualidade das interações on-line realizadas pelas diferentes classes sociais, uma vez que a 

população das classes D/E permanecem um menor tempo exposta à internet devido ao limite 

do pacote de dados adquirido e pela falta de acesso à internet gratuita. (TIC KIDS ONLINE 

BRASIL, 2015). Estas peculiaridades sobre o uso da internet via smartphone podem 

proporcionar, em um primeiro momento, uma diminuição na exclusão digital, porém em 

outro, aumentar essa exclusão, uma vez que não é ofertada a mesma qualidade de tempo, 

acesso, mediação e orientação. 

Conforme apontou Mascheroni (2015, p.93), “as desigualdades de acesso levam a 

desigualdades no desenvolvimento de atividades on-line e nas progressões de seu uso”. Ainda 

foi evidenciado pela mesma autora que existem diferenças entre experiências de acesso à 

internet por meio de computadores e internet móvel. 

Apesar da pesquisa brasileira Tic Kids Online Brasil (2015) evidenciar que 81% de 

crianças e adolescentes acessam a internet utilizando espaços coletivos do domicílio, em se 

tratando de smartphones, é possível verificar que os mesmos têm sido utilizados 

massivamente em locais públicos. O que surge como questão diz respeito à forma como se 

dará a mediação e orientação parental nesse contexto, uma vez que a criança e o adolescente 

têm autonomia de uso. 

O fato de 81% das crianças e adolescentes utilizarem a internet todos os dias, bem 

como dedicarem em média quatro horas por dia navegando pode evidenciar não apenas 

mudança no comportamento dos jovens como também ressaltar que não é mais possível ficar 

off-line. Neste sentido, outra característica marcante da era pós-dektop é a constante 

permanência online, diferindo do início da internet, em que para ter acesso às informações era 

necessário “logar-se”. (TIC KIDS ONLINE BRASIL, 2015). 

As atividades on-line mais praticadas por crianças e adolescentes brasileiros foram: 

73% de crianças e adolescentes acessam a rede social, 64% utilizam a rede para enviar 

mensagens instantâneas, 68% utilizam a internet para realizar pesquisas e trabalhos escolares 

e 50% para ouvir músicas e assistir a vídeos. Cabe ressaltar que 43% dos jovens postam fotos 

e vídeos nas redes sociais. A autonomia de ter um perfil próprio nas redes sociais parece 

fascinar crianças e adolescentes, mas também evidencia que mesmo com a restrição de idade 

colocada pelo programa, dados revelam que 78% delas afirmam ter um perfil no Facebook, 

24% utilizam o Instagram e 15% utilizam o Twiter. A Tic Kids Online Brasil (2015) 

evidenciou também a diferença de idade nestes acessos, sublinhando o uso dos mais velhos.  
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A exposição que as redes sociais proporcionam ao usuário pode ser fator de risco para 

crianças e adolescentes que não apresentam nenhuma orientação de seu uso. Destacou-se na 

pesquisa brasileira Tic Kids Online Brasil (2015) que 52% delas afirmam que seu perfil está 

configurado de maneira pública. Noventa por cento declaram que compartilham fotos de seu 

rosto, e 46% disponibilizam o nome da escola que pertencem; 30% ainda compartilham 

número de telefone. A pesquisa também constatou que 52% dos jovens criaram a conta na 

rede social sozinhos, 27% criaram com ajuda de outra pessoa, e 21% afirmam que foi outra 

pessoa que criou o perfil.  

 Cerca de 70% dos jovens acreditam saber mais de internet do que seus pais, segundo 

dados da pesquisa Tic Kids Online Brasil (2015). Em relação às atitudes dos responsáveis, a 

mesma pesquisa evidenciou que apenas 50% dos pais ou responsáveis eram usuários de 

internet, e destes, 32% faziam o uso da rede durante deslocamento. 

Estes dados nos fornecem um panorama sobre o que fazem crianças e adolescentes no 

ambiente online, principalmente evidenciando lacunas em que a educação e intervenção 

familiar podem e devem atuar. Veremos a seguir dados importantes acerca do uso cotidiano 

específico no âmbito familiar das tecnologias, bem como as oportunidades e riscos criados e 

como são gerenciados. 

 

2.4 O USO DOS SMARTPHONES: EVIDENCIANDO OPORTUNIDADES E RISCOS. 

 

Diversas pesquisas têm destacado os diferentes objetivos que as famílias se propõem 

ao utilizarem com frequência as TICs. Dados como a possibilidade de aumentar o tempo em 

contato familiar - fazendo usos de aplicativos de comunicação; como função educativa e 

oportunidades educacionais; como favorecer conexões múltiplas em famílias expatriadas e em 

situação de migração; facilidade de manejo das atividades do lar, comunicação direta, 

proporcionando rapidez e agilidade; até mesmo para acalmarem filhos menores. Tais 

atividades são evidenciadas e incorporadas às famílias, trazendo inicialmente como um 

conceito positivo dessa interação com a tecnologia (RUDI et al. 2015; STERN; MESSER, 

2009; HERTLEIN, 2012; SOUZA 2016; STEVENSON 2011; BACIGALUPE 2011). As 

famílias também oferecem aos filhos acesso às tecnologias e tendem a emancipá-los diante do 

uso, utilizando-se do falso conceito de que eles saberiam gerenciar melhor as questões 

tecnológicas. 

O fato é que as famílias estão utilizando a tecnologia a seu favor, independentemente 

das limitações sociais e políticas. Para Monteiro (2013), a tecnologia deve ser concebida 
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como uma construção social e, portanto, com a atuação das pessoas, simultaneamente existiria 

uma reconfiguração do que é experienciado, incorporado e produzido. 

Nesse contexto de acesso facilitado pela tecnologia, encontram-se questões 

preocupantes em relação aos riscos potenciais diante da utilização das TICs, porém, em 

contrapartida, também encontram-se novas oportunidades. A pesquisa brasileira Tic Kids 

Online Brasil (2015) evidenciou como ponto importante de discussão que crianças e 

adolescentes estão expostas a riscos mediante o uso da tecnologia e a partir de uma pergunta 

aberta sobre conteúdos que acreditavam serem capazes de incomodar, chatear ou aborrecer, 

crianças e adolescentes responderam variadas situações. 

A prática do bullying continua sendo a mais citada, com 36% das respostas, e para isso 

foram levadas em consideração respostas relacionadas com ameaças e contar mentira sobre 

sua pessoa. Conteúdos relacionados a pornografia, como vídeos ou imagens de sexo, foram 

relacionados por 17% das respostas. Com 11%, imagens de violência, maltrato às pessoas 

mais vulneráveis também apareceu significativamente, 8% dos respondentes relacionaram os 

conteúdos impróprios para idade como fator de risco e 27% de crianças e adolescentes 

afirmam que alguma pessoa agiu de forma ofensiva nos últimos 12 meses. Outras práticas, 

como ter acesso a conteúdo para ficar muito magro, foram identificados com 14%, falar e 

compartilhar conteúdos e experiências sobre o uso de drogas também apareceu com 15% das 

respostas e 21% relatam que tiveram contato com mensagens de ódio. 

Para os autores Livingstone et al. (2011) e Monteiro (2013), as experiências positivas 

ou negativas com o uso das TICS estariam diretamente relacionadas com o resultado de uma 

relação entre condições de acesso e utilização, o papel do usuário e suas motivações e que, 

portanto, precisariam ser repensadas e analisadas não apenas o potencial de risco, mas o 

contexto social, educativo, político e a resposta ofertada. Ambos os autores atribuem à criança 

e ao adolescente papéis de receptores, participantes e atores diante destas comunicações, 

nesse sentido a capacidade de proteção estaria relacionada a uma estrutura não apenas 

pessoal, mas sistêmica. 

Seria possível pensar que tais riscos descritos na pesquisa acima citada também são 

passíveis de encontrarmos no contexto cotidiano sem mediação das TICs. Como crianças e 

adolescentes estariam sendo preparadas para lidarem com tais situações? Em sua pesquisa, 

Monteiro (2013) relata que “tanto a exposição a riscos como acesso a oportunidades estão 

condicionadas por fatores culturais”.  

A mesma autora descreveu sete situações importantes em relação à exposição aos 

riscos mediante o uso das tecnologias e seus desdobramentos, dentro de sua experiência no 



27 

contexto português. São elas: “relação entre idade, experiência e classe social representam 

influencia relevante no que o acesso à internet pode representar; riscos online e off-line estão 

correlacionados; experiências de riscos não tem necessariamente consequências negativas; 

algumas crianças são mais vulneráveis que outras; o papel da mediação é bastante limitado; 

determinadas tendências de uso online estão associadas a padrões de risco e dano; restringir o 

acesso limita os riscos mas também as oportunidades”. 

 Outros autores, como Livingstone, Ólafsson (2011) e D’Haenenes, Vandoninck, 

Donoso (2013), também relatam fatores importantes que confirmam e colaboram para os 

dados encontrados por Monteiro (2013). Apontam para o fato de que crianças e adolescentes 

se comunicam diferentemente na internet, e que os riscos potenciais são encarados também 

forma diferente. Acrescentam que as estratégias mediadoras dos responsáveis são 

inevitavelmente importantes como estratégias de superação e afirmam que os pais 

familiarizados com o contexto online facilitam tais estratégias. Perceberam em seus estudos 

que crianças e adolescentes vítimas de bullying, sexting e outras manifestações violentas, são 

aquelas que apresentam dificuldades de relacionamento face a face e possuem baixa 

autoestima. Também não apresentam pais confiantes no papel de mediares de assuntos online. 

Cabe ressaltar que as atividades virtuais não substituem as atividades reais, porém as 

complementam, não sendo possível diferenciar ou caracterizar o “ciberespaço” sem 

contextualizá-lo socialmente, culturalmente e com propósitos definidos.  

No próximo capítulo, será abordada especificamente a atuação da família em relação 

ao uso das TICS em seu cotidiano, bem como as dificuldades e desafios encontrados para 

oferecer monitorização dos smartphones, cada vez mais presentes na vida de crianças e 

adolescentes. 

Ressalta-se, portanto, a necessidade de pesquisas do campo da psicologia se 

interessarem pelas mudanças advindas do uso cotidiano das TICs, especificamente dos 

smartphones.  
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3 ESTILOS, MEDIAÇÃO E PRÁTICAS PARENTAIS NO CONTEXTO 

TECNOLÓGICO 

 

Instigados pela incorporação do uso das TICs, principalmente no âmbito familiar, 

alguns questionamentos em relação ao papel dos pais podem ser pensados. Como seria 

possível intermediar e instruir crianças e adolescentes frente às práticas tecnológicas nas quais 

estão inseridas? 

Com o advento e popularização dos smartphones, seja pelo pacote de dados, ou pela 

rede de acesso wi-fi, permanecem disponíveis na palma de sua mão todas as informações que 

queira pesquisar. Essa facilidade também traz mudanças e desafios para quem não foi 

ensinado ou apresentou dificuldades de incorporar o pensar tecnológico diário. 

No Brasil, a pesquisa revelou que as estratégias de mediação mais citadas pelos 

responsáveis foram: mediação ativa, ou seja, manter conversas sobre conteúdo da rede sendo 

79% dos entrevistados, 70% afirmam ficar próximo do jovem enquanto ele usa a internet, e 

40% dizem realizar atividade com seu filho na internet. 

Com todos estes dados referentes à utilização da internet de crianças e adolescentes 

brasileiros, podemos constatar que, especificamente sobre o uso dos smartphones, existem 

poucos estudos que se interessam por estudar a utilização dos smartphones na vida de crianças 

e adolescentes. Sabe-se que as mudanças anuais de modelos, tecnologias, sistemas 

desfavorecem para um estudo linear, porém os comportamentos dos mesmos continuam em 

mudanças diante das telas sensíveis ao toque. 

 

3.1 FAMÍLIA E POSSÍVEIS MEDIAÇÕES NO ÂMBITO DAS TICS 

 

O papel da família, que se apresenta como uma estrutura de cuidado, conforme 

apontado por Souza e Ramires (2006, p.20), “não se limita a alimentar e proteger de perigos, 

mas também implica em socializar, ou seja, permitir que alguém se desenvolva como um 

membro de seu grupo social”. Neste sentido, todo esse exercício também se aplicaria para a 

incorporação do uso das TICs no contexto familiar. 

Crianças e adolescentes vivem hoje conectadas dentro de um espaço online, o que 

pode ser difícil para os pais compreenderem, uma vez que os mesmos podem fazer uso da 

internet em apenas um momento do dia para um uso específico e logo se desconectarem. Já 

crianças e adolescentes se relacionam constantemente, seja em jogos, pesquisas, músicas, 

redes sociais, permanecendo online e fazendo dali um lugar de habitação. 
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Com o domínio das tecnologias digitais pelas gerações mais novas, os pais muitas 

vezes sentem-se desprovidos de habilidades que os capacitem para interferir no modo habitual 

de uso das tecnologias, e neste sentido deixam de exercer o papel educativo e protetivo. Ao 

destacar a função dos pais mediante as TICs, Morais (2013, p. 293) alerta “não podemos nos 

limitar a ser pais off-line, temos também de ser o online”. 

Pinheiro (2013) trouxe discussão acerca da “cidadania e ética digital”, em que os pais 

são principais fontes de instrução para os filhos no sentido de explicar, orientar, instruir e 

capacitar que tais comportamentos ainda que realizados através de um smartphone ou 

computador sejam dotados de respeito, ética, legalidade e segurança. Podemos inferir que a 

família, diante de seu papel social, precisa, portanto, continuar a lidar com as questões de 

educação e proteção que nada se diferem do contexto digital. “Surfar” nas ondas da internet 

necessariamente precisa de respeito e ética. 

A mesma autora destaca que “A internet tem o poder de perpetuar o conteúdo 

expresso” (PINHEIRO, 2013, p. 193), e que os jovens necessariamente precisam ser 

orientados a zelar pelas suas reputações online, bem como suas práticas, seja através de 

comentários, postagens, fotos, enfim, tudo que a internet possibilita. Ainda para Pinheiro 

(2013, p.193), “Os pais precisam fazer parte do processo de iniciação de seus filhos no 

ambiente eletrônico”. 

O contexto da revolução Tecnológica, que está em curso hoje, possibilitou a conexão 

entre as pessoas, desenvolveu diferentes práticas cotidianas e modificou a forma com que os 

relacionamentos e interações humanas acontecem (SOUZA, 2016; NICOLACI-DA- COSTA, 

2002). Questões de confiança, privacidade e segurança são temas indiscutivelmente 

prioritários no seio das famílias, conforme destacado por Bacigalupe (2011). 

Com o crescimento do uso dos smartphones que permanecem conectados à internet e 

que têm como característica principal seu uso cada vez mais pessoal, crianças e adolescentes 

declaram que utilizam a internet a partir do aparelho inteligente. Uma vez que o dispositivo 

tecnológico é uma “extensão do self” conforme já apontado, ele está diretamente ao lado da 

pessoa sem que esta mantenha distância do aparelho e neste contexto, a possibilidade de 

intervenção e mediação dos pais tornou-se restrita e confusa. 

Conforme já apontado no capitulo 1, dados da Pesquisa Brasileira Tic Kids Online 

Brasil (2015) demonstram que no Brasil o celular é o principal meio de acesso à internet por 

crianças e adolescentes, mas apenas 50% dos pais estão conectados à rede. A pesquisa 

apontou que pais sentem a necessidade de obter informações sobre o uso seguro da internet e 

informações para lidarem com possíveis riscos que eventualmente seus filhos possam 
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enfrentar na internet. Absolutamente, o smartphone confirma para os pais o desafio que 

enfrentarão em se tratando de práticas mediadoras e educativas.  

Cabe destacar que os pais que estão conectados à internet se comparado por classe 

socioeconômica, 73% dos pais ou responsáveis da classe AB estiveram conectados nos 

últimos três meses anteriores à realização da pesquisa. Portanto, pais de classes 

socioeconômicas mais altas utilizam com mais frequência a internet e sua conexão também 

via telefone móvel. 

Foi verificado através da pesquisa Tic Kids Online Brasil (2015) que apesar das 

dificuldades dos pais em lidarem com riscos da internet, bem como estabelecerem um diálogo 

e mediação com seus filhos, os mesmos utilizam a internet e o potencial da TICs de diferentes 

formas.  

Portanto, destaca-se, mais uma vez, o papel importante da família acerca da 

incorporação cotidiana das TICs no seio familiar e ao mesmo tempo como as novas práticas 

familiares vêm colaborando para diferentes comportamentos, favorecendo que haja discussões 

sejam acadêmicas, no nível educacional, nas escolas, sobre a atuação dos responsáveis neste 

mundo cada vez mais tecnológico com perspectivas de vivenciar outros momentos de 

profunda transição. 

 

3.1.1 Mediação parental no uso de tics pelos filhos 

 

No campo da tecnologia e educação sobre uso de tecnologia, tem-se popularizado o 

uso da expressão “mediação parental” que, no caso do uso da tecnologia, pode ser entendida 

como “qualquer estratégia utilizada para controlar, supervisionar ou interpretar o conteúdo 

disponível na mídia para as crianças”. (NIKKEN, 2015, p. 3). A função educativa dos pais e a 

diversidade de maneiras de exercê-la são tratadas na literatura de psicologia como “estilos 

parentais e práticas educativas”. Então, optamos por manter ambas as nomenclaturas em seus 

contextos originais.  

Ao revisitar a literatura brasileira, foi possível encontrar diversas revisões de literatura, 

revisões bibliográficas e pesquisas que objetivaram descrever e investigar estilos parentais 

bem como práticas educativas. Cabe ressaltar nestas pesquisas a nova vivência com a 

tecnologia não foi introduzida, evidenciada ou destacada nos textos conforme expectativa da 

autora. Os textos descreviam os conceitos de estilos parentais e evidenciavam as diferenças na 

aplicação das mesmas principalmente conforme a idade da criança ou adolescente. 
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Para Macarini et al. (2010, p.120), “as relações que os pais estabelecem com seus 

filhos são permeados pela necessidade de cuidar, educar e promover o desenvolvimento 

deles” e neste sentido apontam que tais características podem ser encontradas na literatura 

com diferentes nomes e definições, fornecendo-nos, portanto, a existência também de muitas 

concepções. 

A concepção de “estilos parentais”, conforme apontado por Gomide et al. (2005), se 

refere ao conjunto de práticas educativas utilizadas pelos pais na interação com os filhos. 

Neste conjunto, cabe também analisar questões como relações entre pais e filhos, 

características específicas de cada membro da família, relação dos cônjuges, contexto 

sociocultural que família, bem como as histórias e particularidades familiares. 

Autores como Wagner et al. (2005) destacam a comunicação familiar como fator 

importante nas práticas educativas e nos estilos parentais. Afirmam que as fronteiras 

familiares precisam ser levadas em conta, uma vez que moldam as manifestações e 

possibilidades de mudança da família. Na questão educativa, principalmente a online, também 

se verifica a importância da comunicação como forma estratégica de potencializar o uso 

saudável da mesma, ou como considera Pinheiro (2013), na educação para cidadania e ética 

digital, pois seria no seio da família que esta aprendizagem poderia ser passada para os filhos. 

A forma como os pais lidam com as questões de poder, hierarquia e apoio emocional 

na relação com os filhos também tem sido descrito como estilo parental, conforme sugerem os 

autores Costa, Teixeira e Gomes (2000). 

Cecconello, Antoni e Koller (2003), ao estudarem práticas educativas e estilos 

parentais, resgataram a influência da autora Baumirind (1966) e autores como Maccoby e 

Martin (1983), que contribuíram para descrever e categorizar estilos parentais. Inicialmente, a 

variação do nível de controle, aliada à interação parental como comunicação e afeto, poderiam 

produzir três diferentes estilos. 

Na descrição de Cecconello, Antoni e Koller (2003) o estilo parental autoritativo (ou 

competente) resultaria da combinação de altos níveis tanto de exigência quanto de 

reponsividade. Os pais estabeleceriam regras, monitorariam as condutas de seus filhos 

corrigindo atitudes negativas e gratificando as positivas. Apresentariam comunicação clara e 

aberta com os filhos, proporcionando o diálogo. São afetuosos na interação, responsivos às 

necessidades e solicitariam a opinião dos mesmos para tomadas de decisões. Proporcionariam, 

portanto, oportunidades de desenvolvimento e habilidades. 

O estilo autoritário caracterizaria pais rígidos e autocráticos em que se identificam 

altos níveis de controle e baixa responsividade. Tenderiam a utilizar a punição como forma de 
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controle e respeito à ordem, não valorizando a autonomia e o diálogo. Já o estilo indulgente 

(acrescentado pelos autores MACCOBY; MARTIN, 1983) resultaria da combinação entre 

baixo controle e alta responsividade. Neste caso, os pais não estabeleceriam limites, regras 

para os filhos e apresentar-se-iam como extremamente tolerantes. Seriam afetivos, receptivos 

e comunicativos com seus filhos tendendo a satisfazer qualquer demanda que a criança 

apresentasse. 

Outro estilo parental seria o negligente, no qual os pais não apresentariam 

demonstração de afeto ou exigência. Pouco se interessariam para tarefas de socialização do 

filho, portanto não haveria monitorização dos comportamentos. Estariam frequentemente 

centrados nos seus próprios interesses. 

Novo (2014) ressaltou e enfatizou a importância do papel dos pais para a promoção da 

segurança online, uso crítico das TICs e prevenção da criminalidade. Destacou os pais como 

fonte de informação e apoio antes, durante e após a navegação. 

As autoras Talves e Kalmus (2015) entendem que o conceito de mediação parental 

diante do uso da internet refere-se a “estratégias regulatórias introduzidas pelos pais a fim de 

maximizar os benefícios e minimizar os riscos para seus filhos”. Ressaltam ainda que este tipo 

de mediação pode ser apontado como um novo conceito de parentalidade que acarreta 

desafios importantes ao passo que muitos dos pais não cresceram com a internet disponível. 

Analisando as várias delimitações de estilos ou práticas utilizadas pelos pais, no entanto, 

observa-se que pouco foge das delimitações tradicionais acima descritas, afinal não seria 

possível imaginar que as ações parentais sejam específicas para o contexto da tecnologia, 

embora a consciência da especificidade, dos riscos e condições on-line coloque desafios não 

necessariamente imagináveis por eles. 

Segundo Nikken (2015), a mediação parental é uma maneira de desenvolver 

habilidades na criança e no adolescente para usarem de maneira critica as diversas 

possibilidades da internet. O autor acrescenta que segundo levantamento realizado existe 

alguns tipos predominantes de mediação parental na qual os pais restringem tempo e conteúdo 

acessado; aqueles que discutem o conteúdo, oferecendo explicações e instruções a fim de 

aumentar a segurança, a consciência crítica e aprendizagem - também chamada de “mediação 

ativa”; aqueles que usam a internet e as TICs intencionalmente com seu filho para fins 

educacionais e aprendizagem; ficar próximo do filho a fim de supervisionar o que o mesmo 

faz e monitorar as atividades online após o uso do filho. Muitos pais preferem utilizar o 

bloqueio de conteúdos antes que a criança e adolescente tenha acesso. 
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Para Valcke et al. (2010), existem quatro estilos parentais principais mediante a 

utilização da internet, bastante semelhantes aos estilos acima descritos: permissivos dizem 

respeito a estilo de pais que não apresentam limites explícitos aos filhos, investem no cuidado, 

mas têm dificuldade em orientar os filhos; Laissez-faire,  retratados por baixos níveis de 

controle e envolvimento parental, pois não manifestam atitudes de apoio ou restrição sobre o 

uso da internet; assertivos, que são caracterizados por apresentar regras claras e práticas, e 

estilo autoritário, que esperam obediência incondicional dos filhos, não permitindo espaços 

para discussões relacionadas com a internet. 

Já estudos de Ponte (2011) referem que pais continuam a utilizar a medição parental 

para o uso da internet e smartphone como faziam com os televisores em casa, portanto haveria 

três maneiras de mediação: ativa, que requer que o responsável conheça o conteúdo exposto 

que o filho acessa; restritiva, quando apenas o uso da internet é fonte de bonificação e 

recompensa, e instrutiva, que solicita dos responsáveis maior interação com crianças e 

adolescentes para propor diálogo aberto acerca do conteúdo, explicar potencialidades e riscos 

a fim de facilitar que o mesmo avalie seu uso, provocando assim uma autonomia. O que 

corresponderia ao estilo autoritativo/competente, descrito como prática mais efetiva por 

Stevenson (2011) e Souza (2016). 

De acordo com a pesquisa brasileira Tic Kids Online (2015), em relação às formas de 

mediação que os responsáveis mantinham com crianças e adolescentes, 81% afirmam que 

costumam conversar sobre como usar a internet com segurança; 77% preferem falar sobre 

como se comportar diante de outras pessoas no mundo virtual; 76% oferecem explicações 

sobre conteúdos de sites e 62% conversam sobre o que fazer caso algo lhe aborreça ou 

assuste. 

A pesquisa também apontou que 59% dos pais e responsáveis acreditam que seu filho 

utiliza a internet com segurança, destacando que segurança contemplava não falar com 

pessoas desconhecidas, não acessar sites inapropriados para idade e não acessar a internet sem 

supervisão. 

Em relação aos perfis sociais, apenas 39% dos responsáveis não autorizavam que 

filhos postassem fotos, músicas e vídeos na internet; 82% não permitiam que o filho passasse 

informações pessoais para outras pessoas na internet, e 41% impuseram alguma restrição para 

o filho em relação a ter seu próprio perfil em rede social. Como estratégia mediadora, os 

responsáveis também utilizam recursos de bloquear ou filtrar alguns sites, sendo 27% como 

rastrear páginas acessadas; 38% afirmam verificarem e-mail ou mensagens instantâneas, e 

59% afirmam verificar quem o filho adiciona nos contatos das redes sociais.  
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Esses dados podem nos esclarecer que os pais e responsáveis que utilizam a internet 

conseguem de alguma forma um diálogo com o filho, porém a mesma pesquisa destacou que 

29% de crianças e adolescentes afirmaram ter tido contato pessoalmente com uma pessoa que 

conheceram primeiro na internet, ou seja, existe uma lacuna importante e uma diferenciação 

que precisa ser investigada entre questões da internet e questões do uso do aparelho 

inteligente.  

Contrapondo as respostas dos filhos acerca de tempo e onde usam internet, bem como 

toda a diversidade de ações executadas, e a afirmação de seus pais de que são ativos em seu 

cuidado, como analisou Souza (2016), há uma grande defasagem e muito mais o que entender 

em relação à função e ações parentais, pois as orientações parentais na visão dos mesmos 

parecem ser suficientes, porém ainda permite que crianças e adolescentes utilizem seus 

smartphones deliberadamente, podendo exercer autonomia seja nas redes sociais, seja nas 

trocas de mensagens de textos. 

Para Livingstone e Helsper (2008), os pais diferem as formas de mediação parental 

diante do contexto tecnológico, principalmente em função de suas próprias opiniões sobre a 

utilização das TICs. Dessa maneira, aqueles que estão preocupados com os riscos que seus 

filhos poderão enfrentar, tendem a exercer restrições e maior monitoramento do uso da 

internet. Já aqueles pais que sentem o uso das TICs oferecem oportunidades para os filhos 

tendem a discutir com os mesmos sobre os conteúdos e também utilizam em conjunto 

propondo interações em conjunto.  

Estudos revelam que há diferenças significativas em relação à mediação parental de 

meninos e meninas. As autoras encontraram diferenças no tempo permitido ao acesso à 

internet, sendo os meninos com uso mais restritivo de tempo e inegociável, uma vez que as 

meninas apresentam maiores negociações com suas mães para permanecer mais tempo 

conectadas. As preocupações em relação à utilização das redes sociais e conteúdo postado 

aparecem em maior número em relação às meninas, sendo possível a mãe verificar o perfil da 

filha mais de uma vez ao dia, dado que não é citado em relação aos meninos. Para as mães, os 

meninos estariam mais propensos a permanecerem conectados a conteúdos violentos e, 

portanto, a mediação nestes casos torna-se intensa, sendo minimizada a possibilidade de a 

menina também participar destes conteúdos. (TALVES; KALMUS, 2015). 

Outro fator importante levantado nos estudos de Nikken e Haan (2015) foi que a 

capacidade da criança e do adolescente dominar as TICs pode incidir diretamente na maneira 

como o pai media essa situação. Portanto, não só a idade da criança e do adolescente 

influenciaria, mas também sua capacidade intelectual que, de certa forma, é transformada pelo 
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meio e cultura familiar, conforme destacam Talves e Kalmus (2015). Para os mesmos autores, 

fatores como ter a presença de um irmão mais velho, acesso a conteúdos tecnológicos na 

escola fazem a diferença no domínio do uso das TICs. Estudos revelaram ainda que a mãe 

ainda é a figura que mais se envolve nas questões mediativas com os filhos e a mediação 

difere segundo o sexo da criança. 

Como afirma Souza (2016), os pais não podem ser considerados como uma entidade 

ou grupo homogêneo em suas aspirações e práticas educativas e habilidades relevantes para o 

uso. E como pondera Stevenson (2011, p. 344), além disso, deve-se considerar a 

disponibilidade de tempo tanto dos pais quanto das crianças. Tudo isso, intermediado pelas 

regras familiares, em geral “resulta[m] em um complexo de práticas familiares” que “levam a 

decisões de por que e como usar as TICs em casa”.  

Portanto, há um grande campo a dominar no que se refere a compreender melhor 

como a tecnologia se introduz no contexto familiar, as habilidades dos pais para dominá-las, 

suas práticas educativas em geral e as regras a respeito do uso de tecnologias, mas também o 

quanto estão conscientes das ações de seus filhos e os riscos ou possibilidades que enfrentam 

quando se lhes dispõem um computador, tablete ou smarthphone. Percebe-se a prioridade de 

criação de espaços para serem discutidas e elaboradas todas essas mudanças, uma vez que 

estamos no início de uma revolução tecnológica cheia de novidades e acessos cada vez mais 

rápidos e incorporados no uso do cotidiano.  

O smartphone, assim como toda tecnologia que ainda está para ser disponibilizada 

para a população, acarretará em diferentes formas de preparação, principalmente na 

organização das relações parentais, mas há que se dimensionar quais os equipamentos sociais 

disponíveis para apoiá-los, como escolas, comunidades religiosas, clubes, universidades 

abertas, programas on-line, bem como a responsabilidade governamental a este respeito. 
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4 MÉTODO 

 

O objetivo do presente trabalho se pautou em identificar os tipos de uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação que são incorporadas no ambiente familiar, bem 

como, caracterizar, de acordo com os pais, quais seriam os riscos que crianças e adolescentes 

se deparam ao utilizar um smartphone e o que imaginam que seus filhos entendam por risco e 

proteção na internet. Considerou-se que tais informações poderiam evidenciar estratégias 

parentais efetivas neste contexto tecnológico, o que por sua vez poderia fundamentar o 

desenvolvimento de estratégias de promoção de saúde. 

A presente pesquisa utilizou-se para tanto do método qualitativo considerando os 

objetivos propostos, pois, neste modelo seria possível buscar compreender o significado que o 

próprio indivíduo atribui as suas experiências, considerando suas crenças e valores. Esse tipo 

de pesquisa conforme destaca Flick (2009), está interessada nas perspectivas dos 

participantes, em suas práticas do dia a dia e em seu conhecimento cotidiano. Neste sentido, o 

autor evidencia que a postura do pesquisador é importante uma vez que ele tenta entender ou 

interpretar os fenômenos a partir do sentido que as pessoas atribuem. 

Segundo Creswell (2010, p.211), “a pesquisa qualitativa é uma pesquisa interpretativa, 

com o investigador tipicamente envolvido” na interação com os participantes ou na 

interpretação das informações obtidas devendo ter uma atitude reflexiva acerca da construção 

das informações obtidas.  

 

4.1 PARTICIPANTES 

 

O critério de inclusão para participar desta pesquisa foi ser mãe, pai ou responsável de 

crianças ou adolescentes com idade entre 9 a 17 anos. Não foram critérios de exclusão idade 

dos pais, sexo ou quantidade de filhos dos mesmos. 

 Os participantes foram provenientes de uma escola particular de ensino, localizada no 

interior do Estado de São Paulo, que conta atualmente com uma média de 600 alunos do 

ensino infantil ao ensino médio.  

A escolha da idade das crianças e adolescentes se baseou no fato de que, 

potencialmente, elas estariam utilizando equipamentos eletrônicos sozinhas, principalmente 

os smartphones e tabletes. Há estudos que indicam que apesar de haver variação na idade de 

acordo com cada país, crianças recebem seu primeiro smartphone próximo aos 10 anos, sendo 

destacado que crianças brasileiras recebem antes dessa idade. (LIVINGSTONE; DAS 2010). 



37 

Dada a demanda da escola de uma intervenção de orientação aos pais, a respeito do 

uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, foi elaborado um questionário online e 

enviado para uma média de 200 pais de crianças e adolescentes que estavam entre o terceiro 

ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio em apenas um dos turnos da 

escola. Cabe ressaltar que foram recebidas 52 respostas.  

 

4.2 PROCEDIMENTO 

 

Inicialmente a pesquisadora, em parceria com o colégio, devido demanda já citada, 

elaborou um questionário online de 22 questões, sendo 3 de características aberta e 19 de 

múltipla escolha (Anexo A). O mesmo foi enviado via e-mail para os pais contendo o link da 

pesquisa que estava em Google Docs bem como, um texto com apresentação. Este texto ainda 

trazia esclarecimentos a respeito das mudanças advindas com a incorporação do uso das TICs, 

observadas e constatadas na família em suas práticas cotidianas. Havia orientações de como 

responder, previsão de término das respostas e apresentação da pesquisadora.  

O questionário ficou online durante 15 dias conforme orientado aos pais, obtendo, 

portanto, 52 respostas no prazo final. Os temas das perguntas se pautavam em descrever o 

perfil dos pais como sexo, número de filhos, idade deles e de seus filhos, quais aparelhos 

tecnológicos faziam parte da rotina familiar e para que usassem o smartphone. Também foi 

questionado acerca da adaptação ao uso do celular inteligente, funções e aplicativos 

utilizados, além de tipo de utilização por parte de seu filho. Havia ainda uma questão aberta 

acerca de temas de maior interesse sobre o assunto e um comentário (o que já foi tabulado). 

Depois de finalizado o prazo de resposta ao questionário, a escola enviou um convite 

para pais de alunos que estivessem a partir do terceiro ano do ensino fundamental ao terceiro 

ano do ensino médio, apenas de um único período escolar, convidando-os a participarem de 

uma palestra nas dependências do colégio. Foi esclarecido que seria abordado o tema das 

TICs no contexto familiar pela pesquisadora e que este tema fazia parte de sua Dissertação de 

mestrado. 

No início da palestra, foi solicitado aos presentes que se apresentassem dizendo nome 

e idade do filho. A pesquisadora também se apresentou dando ênfase a sua proposta de 

pesquisa e seus objetivos. Cabe ressaltar que os pais participantes da palestra não haviam 

respondido o questionário online, portanto o conteúdo do mesmo foi apresentado. 

A palestra visava trazer informações sobre o uso cotidiano das TICs diante do 

contexto familiar e seus eventuais conflitos. Apresentou-se: dados da Pesquisa Brasileira Tic 
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Kids Online Brasil (2015) e os resultados obtidos no questionário enviado pelo colégio, temas 

de atuação e mediação dos responsáveis ao gerenciar os filhos; segurança na internet e 

aspectos relacionados a proteção de dados e importância do cuidador nessa mediação com a 

tecnologia e crianças;  

A palestra foi interativa com utilização de recursos audiovisuais, buscando-se um 

clima descontraído e favorável à participação e não culpabilização dos presentes. Ao final da 

palestra, a pesquisadora solicitou a colaboração dos presentes para participarem de sua 

pesquisa de mestrado conforme havia apresentado.  Orientou que a participação se daria 

através de um depoimento por escrito sobre duas questões: 1) quais riscos uma criança ou 

adolescente se depara ao usar um smartphone e 2) o que acredita que seu filho entenda por 

risco e proteção na internet.  

Todos os pais presentes quiseram participar, sendo-lhes entregue o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido1, que a pesquisadora leu em voz alta e enfatizou que a 

participação seria de forma voluntaria. Após todos entregarem o depoimento, a pesquisadora 

disponibilizou-se para outros contatos de acordo com eventuais dúvidas que surgissem. 

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Para os resultados do questionário enviado aos pais e responsáveis, as respostas foram 

processadas de forma descritiva e transformadas em tabelas e gráficos de modo a evidenciar, 

de forma mais clara, semelhanças e diferenças entre as perspectivas dos respondentes, bem 

como por favorecer um levantamento do perfil dos pais e seus comportamentos mediante o 

uso das TICs. 

Quanto às questões abertas contida no questionário, a mesma foi submetida a análise 

de conteúdo de modo a construir categorias de análise. O mesmo foi utilizado com os 

depoimentos por escrito.  

A técnica de análise de conteúdo, como ressalta Chizzotti (2011), tem por objetivo 

compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 

significações explícitas ou ocultas. Assim permite-se utilizar materiais textuais, vídeos, 

gravações, fotos para buscar respostas as perguntas da pesquisa. 

Ao citar Bardin (2006), os autores Mozzato e Grzyboski (2011) pontuam que a autora 

vem sendo reconhecida na literatura sobre técnica que ajudou a desenvolver e sua importante 

                                                           
1 Pesquisa aprovada pela Plataforma Brasil através do parecer nº 1.409.903. 
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aparição nas pesquisas qualitativas. Destacaram-se a fundamentação da técnica no qual as 

organiza em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. 

Na fase de pré-análise organiza-se todo material a ser analisado de forma possibilitar 

sistematizar as ideias iniciais. Através de leitura flutuante, demarcação do que propriamente 

será analisado, formulação de hipóteses, elaboração de indicadores. 

Seguindo para exploração do material espera-se neste momento definir categorias e 

sistema de codificação e identificação das unidades de registros sendo também conhecida 

como a fase de descrição analítica do conteúdo. 

Na terceira fase, permite-se interpretar e inferir sobre o conteúdo já organizado. É o 

momento da intuição e análise reflexiva. 

Dessa forma, foi possível tematizar as informações prestadas de forma a categorizar o 

que foi descrito permitindo teorizar sobre a compreensão destacada pelos pais.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Utilizando do método proposto nesta pesquisa, bem como considerando seus 

objetivos, os resultados e discussão serão apresentados em dois momentos que se 

complementam. Inicialmente tratamos das informações contidas no questionário, em suas 

questões fechadas e abertas que permitem caracterizar os tipos de uso das tecnologias da 

informação e comunicação que são incorporadas no ambiente familiar e as dúvidas ou 

necessidades dos pais. Posteriormente são analisados os comentários e os depoimentos por 

escrito obtidos dos pais e responsáveis após a palestra oferecida e que permitem identificar o 

que eles concebem como riscos que crianças e adolescentes se deparam ao utilizar um 

smartphone e o que imaginam que seus filhos entendam por risco e proteção na internet.  

 

5.1 O USO DAS TICS NO COTIDIANO FAMILIAR  

 

Conforme já descrito, o questionário desenvolvido que tinha por objetivo caracterizar o 

uso das TICs no contexto familiar, continha 19 questões fechadas do tipo múltipla escolha e 3 

questões do tipo aberta. Permaneceu online 15 dias, e após este período foram obtidas 52 

respostas, o que foi considerado um panorama inicial suficiente para visualizar aquela população. 

Conforme pode ser observado nos gráficos 1, 2 e 3 apresentados a seguir, dos 52 pais 

que responderam ao questionário, 77% eram mulheres que estavam entre 36 a 45 anos em sua 

maioria. Destes pais, 61% declararam ter ensino superior completo, 23% ensino superior 

incompleto, portanto um grupo com nível educacional alto. 

 
Gráfico 1 - Gênero dos Pais/Responsáveis que responderam ao questionário 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Gráfico 2 - Distribuição de Sexo e Idade dos Pais/Responsáveis 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Gráfico 3 - Grau de escolaridade dos Pais/Responsáveis respondentes do questionário online 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Cabe ponderar que diante de toda participação dos pais e responsáveis, as mulheres 

predominaram em relação a cooperar com suas respostas. Neste sentido a análise deste dado 

importante aparecerá em outros momentos desta discussão uma vez que o papel da mulher 

ainda está diretamente relacionado ao comportamento de cuidado dos filhos, além disso estão 

mais propensas a colaborarem com pesquisas e se colocarem com suas opiniões verbalizando 

diferentes posicionamentos. 

Em relação à idade dos filhos, 37% dos pais indicaram ter filhos de 10 a 12 anos 

seguidos de 27% com filhos entre 7 a 9 anos. A distribuição total se encontra no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Idade dos filhos de pais que responderam questionário online 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Conforme pode ser observado no Gráfico 5, a maioria dos pais residiam com 4 pessoas 

em casa representando um total de 49% seguidos de 25% que residiam com até 3 pessoas no 

lar, sendo, portanto, famílias em sua maioria biparentais com poucos filhos. 

 

Gráfico 5 - Participantes X Número de moradores na casa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Logo mais à frente poderemos perceber que o número de moradores no lar não 

interfirá no número de aquisições de bens tecnológicos, bem como sua utilização na rotina da 

casa. Tanto os responsáveis como crianças e adolescentes gerenciam as TICs que também 

apresentam novas relações com o cotidiano familiar. 
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Representando 77% dos respondentes, as mulheres foram as que mais contribuíram com 

as informações do questionário em relação aos 23 % dos homens (apresentado através do gráfico 

1). Esse dado pode confirmar que as mulheres são mais responsabilizadas pela educação dos 

filhos e, portanto, nem temas como tecnologia, que comumente os homens preferem discutir, não 

os fizeram responder, mesmo se tratando de um pedido escolar, o que vai em direção do obtido 

por Talves e Kalmus (2015) cujos estudos apontam que as mães, mais do que os pais, estão mais 

envolvidas com práticas mediadoras e educativas das crianças. 

Tratou se um grupo de adultos relativamente jovens, pois, 54% dos respondentes tinha 

idade entre 36 a 45 anos, mas que indica que a incorporação da internet no uso cotidiano se 

deu de forma lenta para esse grupo etário e que suas infâncias e adolescências foram marcadas 

pelo início da tecnologia. Os outros 23% dos respondentes estavam entre 26 a 35 anos e que, 

portanto, cresceram com a incorporação da tecnologia no cotidiano e tiveram experiências 

cada vez mais profundas dentro de seus lares. 

Conforme destacado na literatura, pais com maior nível de escolaridade favorecem a 

orientação parental em relação a tecnologia e neste sentido o questionário levantou (gráfico 3) 

que 61% dos pais declaram ter ensino superior completo e 23% ensino superior incompleto, 

portanto espera-se que sejam mais ativos em mediar seus filhos, o que será analisado 

posteriormente. (TALVES; KALMUS, 2015). 

No que se refere ao uso de tecnologia, os resultados obtidos indicam que todos os pais 

respondentes, utilizam em suas casas o smartphone e que apenas dois deles não tem o próprio 

smartphone (ver Gráfico 6), porém utilizam outras tecnologias dentro de seus lares. Cabe 

destacar que conforme a pesquisa brasileira Tic Kids Online Brasil (2015) apontou, pais que 

utilizam a internet aumentam em nove vezes as chances de que seja empregada alguma 

estratégia de mediação parental em comparação a outros pais que não utilizam TICs.  

Esse dado favorece pensarmos que, mediante os pais da pesquisa declararem utilizarem o 

smartphone bem como acessar a internet, estariam eles mais familiarizados com a tecnologia e 

potencialmente poderiam oferecer mediações mais consistentes aos filhos, uma vez que 

apresentam alguma experiência de acesso, manipulação e familiaridade com o aparelho.  

O autor Zaremba (2014), destacou em sua tese, que a adoção do telefone móvel 

significaria fazer ajustes importantes no modo de pensarmos nossa própria organização 

mental. Tudo estaria na palma de nossas mãos facilitando as escolhas e, portanto, nos 

ofertando novo conceito de controle do mundo social. 

Entende-se, portanto, que uma vez que os pais também utilizam o smartphone em sua 

rotina e são eles o que mais oferecem aos filhos o aparelho, estariam familiarizados com temas 
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pertinentes do mundo tecnológico e procurando discutir e avaliar as opções e avanços 

tecnológicos. Compreende-se que eles não estariam avessos as oportunidades tecnológicas e 

estariam vivendo também novas experiências principalmente em relação as suas idades e 

conceitos uma vez que para as crianças estas mudanças estariam mais naturalizadas e intuitivas. 

 

Gráfico 6 - Sexo X Smartphone 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

O questionário, solicitou que os pais indicassem quais aparelhos tecnológicos tinham 

em suas casas (ver Gráfico 7). Os participantes responderam, na sua maioria, que faziam uso 

constante de smartphone em primeiro lugar, seguidos de notebook, tablete e smartTV, 

portanto há indícios de que a incorporação desses aparelhos favorece uma rotina com 

tecnologia ligada à internet, uma vez que todos os aparelhos descritos têm como função 

principal a conexão com a web.  

As TICs como lembrada por Rich (2013, p.32), “não são nem malignas, nem benéficas, 

mas podem a vir a sê-lo dependendo de como são usados”. Neste sentido foi percebido ao longo 

dos dados desta dissertação que a incorporação das TICs no cotidiano familiar além de ser um 

fato presente e irreversível também traz consigo diversas duvidas principalmente referente aos 

riscos e potencialidades de seu uso. Os pais, conforme aparecerá nas questões abertas e 

depoimentos por escrito, relatam desconfiança, tendência de encontrar lado mais negativo de 

acordo com o uso e pouco incentivo para que filhos utilizem sendo possível questionar em 

oposição ao número de equipamentos tecnológicos disponíveis em sua casa. 

Questões como facilidade de relacionamento, gerenciamento de rotina e comunicação 

confirmam a preferência e incorporação no uso cotidiano das famílias conforme apontam 

tendências internacionais. 
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Gráfico 7 - Sexo X Equipamentos TIC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Em relação à adaptação dos pais ao uso dos smartphones, 37 declararam que, de forma 

fácil, conseguiram se adaptar e utilizar os aparelhos inteligentes; apenas 12 participantes 

declaram ter tido dificuldade média para se adaptar. Não houve nenhuma resposta acerca de 

uma adaptação difícil apesar de dois respondentes não terem seu próprio aparelho. 

 

Gráfico 8 - Sexo X Adaptação ao Smartphone 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Seguindo respostas referentes como consideram que os smartphones faziam parte do 

uso cotidiano da família, conforme apontado no Gráfico 9, a comunicação rápida (24% das 

respostas), acessar e-mail (18%); localizar endereços/mapas (18%); para trabalho (14%); 
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facilidade em encontrar e monitorar os filhos (13%) e 11% para acessar bancos e 

movimentações financeiras, se referem as respostas mais destacadas e atitudes que a família 

se utiliza cotidianamente. 

Para Zaremba (2014, p.118), “o smartphone parece inaugurar mais um importante 

capitulo na Revolução Digital”, e neste sentido, é observável como nossas atitudes e 

comportamentos se alteram a medida em que as funções do aparelho inteligente se 

incorporação nosso cotidiano e facilitam o gerenciamento do lar. Nesta pesquisa foi 

evidenciado que pais não estão tendo problemas com a adaptação aos novos sistemas 

operacionais dos celulares, porém em se tratando de como os filhos gerenciam, conforme 

veremos mais para frente ainda há desconfiança e receios. 

 

Gráfico 9 - Como o uso dos Smartphones fazem parte do cotidiano familiar. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Mais uma vez, comprova-se que a família hoje está inserida na vida tecnológica e, essa 

utilização, proporciona ganho de tempo e um menor gasto financeiro, conforme já indicado 

por pesquisas ao redor do mundo. (RUDI et al. 2015; NIKKEN, 2015; HADDON, 2015). 

Percebe-se, portanto, que a tecnologia está presente no cotidiano familiar de forma definitiva, 

inclusive como meio de cuidado dos filhos.  

Outro fator importante conforme destacado na pesquisa de Rudi et al. (2015), diz 

respeito a forma de comunicação que os pais e responsáveis utilizam com seus filhos diante a 

aquisição dos usos das TICs, ou seja, as variações de idades dos mesmos também mostrou-se 

desafiador e balizador da condução dos pais.  
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Pode-se destacar com este gráfico que a comunicação rápida está como a mais 

indicada em relação ao uso dos smartphones no seio das famílias e algumas implicações 

podem ser questionadas de acordo com a qualidade das informações passadas e recebidas, o 

tempo de respostas do usuário, a maturidade dos filhos em relação a vivencia , autonomia , 

idades, bem como diversas formas de comunicação online seja por “emotions”, figuras, 

charges, frases enfim uma ampliação nas possibilidades de comunicação não apenas no áudio, 

mas em outras formas de escrita. 

Para Zaremba (2014, p.63) “a conectividade trazida pelos celulares nos possibilita 

coordenar nossas interações em um maior nível de especificidade do que antes”, porém 

destacamos que apesar de verificarmos isto de acordo com as respostas dos pais, também 

percebemos alguns momentos de dificuldades em se tratando de como percebem que seus 

filhos utilizam os smartphones - o que veremos mais a seguir. 

O questionário também listava 25 aplicativos que, segundo dados da imprensa 

brasileira (INFOMONEY.COM, 2015) foram os mais baixados no ano de 2015. Destes, 6 

aplicativos foram destacados por apresentarem o maior número de uso por parte dos pais. Para 

as mulheres, o WhatsApp, Youtube, E-mail, Facebook e Banco são mais utilizados enquanto 

para os homens os aplicativos mais utilizados são WhatsApp, E- mail e Youtube. Os Gráficos 

10 e 11 apresentam as porcentagens de respostas respectivamente para o sexo masculino e 

feminino. 

 

Gráfico 10 - Aplicativos mais utilizados - Masculino  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Gráfico 11 - Aplicativos mais utilizados - Feminino 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Podemos pensar de acordo com os dados, que mais uma vez a função gerenciadora da 

mulher em relação ao seu lar também é demostrada pelo aplicativos de bancos que possuem 

em seus smartphones ao passo que os homens preferem utilizar aplicativos de entretenimento 

e comunicação. 

Destacou-se em toda a pesquisa a utilização do aplicativo WhatsApp que tem como 

premissa facilitar a comunicação e, portanto, essa nova forma de comunicação foi entendida 

como facilitadora na visão dos pais dado também encontrado na pesquisa de Zaremba (2014). 

Conforme demonstrado no Gráfico 12 a seguir, que objetivou mapear as funções que 

pais mais utilizavam em computadores, foi possível perceber que utilizam o computador a fim 

de gerenciar o cotidiano com acesso a e-mail, bancos, textos e planilhas, e também como 

forma de entretenimento diante de acessos as redes sociais. Destaca-se aqui, que os homens 

em sua maioria acessam banco por meio dos computadores. Podemos inferir que estes pais 

utilizam o computador com mais propriedade em relação aos aparelhos smartphones e 

atribuem a ele funções especificas do lar, de entretenimento e de trabalho. Tal dado não é 

demonstrado através da utilização dos aplicativos de celulares o que podemos inferir que a 

utilização e confiança com o parelho ainda está em construção e apropriação. 
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Gráfico 12 - Sexo X Funções mais utilizadas no computador 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Quarenta e dois por cento dos pais, declaram que acham sua casa tecnológica o 

necessário, o que pode ser observado no Gráfico 13, porém verificou-se que a maioria dos 

respondentes possuem em seus lares os principais aparelhos e tecnologia disponíveis. Esses 

dados colaboram com a tendência que podemos verificar de que as questões da tecnologia 

entraram no seio familiar e estão presentes nos lares. 

 
Gráfico 13- Consideração da Casa Tecnológica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Os pais declararam que 81% dos filhos possuem smartphone próprio e 13% utilizavam 

apenas quando emprestado, portanto, podemos pensar que 94% das crianças e adolescentes 

fazem uso constante do aparelho celular, conforme pode ser observado no Gráfico 14. Esses 

dados estão em consonância com a pesquisa Brasileira Tic Kids Online Brasil (2015) que 
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destacou o aumento do uso dos smartphones em 2014 sendo 82% das crianças contra 53% em 

2013 conforme pesquisado. 

 

Gráfico 14 - Filhos com smartphone 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

No que se refere a idade que o filho ganhou o primeiro smartphone, em primeiro lugar 

aparecem as crianças com 11 anos, seguidas das crianças de 9 anos e depois as de 12 anos. O 

gráfico 14 apresenta também 2 respostas indicando ter presenteado o filho de 6 anos com um 

smartphone e 3 respostas indicando ter presenteado o filho de 7 anos com o aparelho. 

Novamente, este dado reforça dados da literatura referente a exposição das crianças com 

conteúdos da tecnologia bem como suas interações cada vez mais cedo. 

 
Gráfico 15 - Idade do filho ao ganhar primeiro smartphone 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Ao questionar quem teria ofertado um smartphone a criança e ao adolescente, pais e 

mães representaram 54% seguidos de 12% sendo os avós conforme pode ser observado no 

Gráfico 15. 

 

Gráfico 16 - Quem presenteou o filho com um smartphone 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Pode-se pensar, então, que os pais acreditam que objeto seja importante para o filho e 

útil na incorporação do cotidiano dele. Neste sentido ao questionar a motivação de ofertar tal 

presente, que pode ser observada no Gráfico 17, os principais motivos são a facilidade na 

comunicação seguidas de realizar o desejo da criança e também questões relacionadas à 

segurança. Para os homens o fator da modernidade também foi expressivo.  

 

Gráfico 17 - Motivo para oferecer um smartphone ao filho. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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De forma aberta, o questionário perguntou aos pais que não ofereceram para os filhos 

um smartphone, qual era o principal motivo para não fazê-lo e foram dadas respostas 

destacando imaturidade da criança, fácil exposição a conteúdos pornográficos, facilidade em 

desviar atenção, questões financeiras e possibilidade de vício a internet, ou seja, temas mais 

focados em riscos potenciais, embora possa se perguntar se, apenas o fato de não ter o 

aparelho, crianças e adolescentes estariam mais seguros. Seria importante também pensar se o 

contrário, ou seja, ter um smartphone também poderia ser um fator de proteção nestes casos. 

Como o número de crianças e adolescentes que não possuem seus próprios 

smartphones nesta pesquisa foi pequeno conforme apresentado no Gráfico 18, podemos 

destacar conforme dados também encontrados na pesquisa Brasileira Tic Kids Online Brasil 

(2015), que apenas 11% dos pais entrevistados acreditam que filhos tenham passado por 

algum tipo de constrangimento ou situação de incomodo na internet e neste sentido talvez não 

entendam potenciais de riscos provenientes do uso de acesso livre a internet via smartphone. 

 

Gráfico 18 - Filhos sem smartphones. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Sobre a competência em relação ao uso da tecnologia, 48% dos pais acreditam serem 

competentes e 42% afirmam estarem melhorando com o uso da tecnologia. Cabe destacar que 

a maioria das mulheres declara estar melhorando, sendo este um fator de gênero importante 

para ser pensado. As mulheres declaram e se expõe mais em relação às dúvidas acerca da 

tecnologia conforme dados explicitados no Gráfico 19, a seguir. 
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Gráfico 19 - Sexo X para quem solicita ajuda sobre smartphone 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Mulheres solicitam mais ajuda de familiares e filhos em relação a utilização dos 

smartphones, enquanto os homens solicitam ajuda dos filhos e amigos. Dados estes que 

confirmam o destaque da Pesquisa Brasileira Tic Kids Online Brasil (2015) em relação que 

70% das crianças e adolescentes acreditam saber mais de internet de que seus pais. 

Os pais também assinalaram os aplicativos que acreditam que filhos utilizam nos 

celulares deles conforme apresentado no Gráfico 20. Apesar de a lista oferecida conter onze 

aplicativos, foram destacados os mais escolhidos pelos pais como: WhatsApp, Youtube, Jogos, 

Facebook e Netflix. Estes dados revelam que pais também utilizam os mesmos aplicativos que 

os filhos, porém há diferença em relação a utilização para diversão e entretenimento - 

momento típico da infância e adolescência. Portanto, smartphone também pode ser 

considerado como um importante aliado ao entretenimento e merece atenção quanto essa 

possibilidade ser exercida com segurança.  

O dado também expressa que pais e responsáveis desconhecem a função de outros 

aplicativos e escolhem os que estão mais familiarizados. Nesse sentido, seria importante um o 

conhecimento inclusive de como procurar e baixar tais aplicativos. Sabe-se que existem 

inúmeros aplicativos online gratuitos disponíveis de todas as temáticas e que o Brasil está 

entre os maiores países que baixam aplicativos gratuitos no mundo segundo dados da Revista 

online EXAME.com.  
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Gráfico 20 - Aplicativos que o filho mais utiliza no smartphone 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Destaca-se também que todos os pais desejam receber mais informações sobre as TICs 

no contexto familiar. Para as mulheres os temas de maior interesse são riscos na internet, 

proteção na internet e possibilidades de orientação parental. Para os homens conforme O 

Gráfico 21 revela, os temas potencialidade do uso de smartphone, objetivo e funcionalidade 

dos aplicativos e possibilidade de orientação parental são de maior interesse para eles.  

 

Gráfico 21 - Informações que pais/responsáveis gostariam de receber 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Esse dado indica que esta população considera o espaço da escola não apenas como 

espaço educacional, mas também espaço de discussão e reflexão para eles. Estão preocupados 
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ainda com as possibilidades de riscos e desejam se tornar melhores e mais protetivos pais com 

a incorporação da tecnologia no mundo familiar ainda que os homens prefiram discutir 

questões ligadas a potencialidade de uso dos aparelhos. 

 

Sobre a experiência com o uso da tecnologia no âmbito familiar 

O questionário online enviado solicitava ainda que os responsáveis escrevessem 

livremente acerca de sua experiência sobre o uso das tecnologias, principalmente o 

smartphone, diante do cotidiano familiar. Dos 52 respondentes, 30 pessoas redigiram 

pequenos textos que foram analisados segundo seu conteúdo, permitindo identificar cinco 

categorias, a saber: 1) Organização do Cotidiano, 2) Economia financeira; 3) Localizador do 

filho; 4) Incorporação do uso; 5) Facilitador de sociabilidade X Perda de qualidade dos 

relacionamentos. 

Para exemplificar a categoria “Organização do Cotidiano” que demonstra que o uso 

dos smartphones atuam diretamente no contexto familiar ajudando a gerenciar problemáticas 

cotidianas e em certa medida trazendo uma noção de segurança, destacamos as seguintes 

frases:  

“Utilizo mais com meu marido, para resolver problemas do dia a dia”.  

“Tenho informações precisas sobre o transporte escolar do meu filho, se chegou no 

horário ou se vai atrasar já que a condutora informa aos pais quaisquer ocorrências pelo 

WhatsApp”. 

“O celular ajudou muito a comunicação do meu filho com o pai e familiares paternos 

após nosso divórcio”. 

Estes resultados obtidos reforçam as respostas objetivas, indicando que a utilização 

dos smartphones favorecem diferentes âmbitos da organização familiar e facilitam também as 

comunicações. 

Para a categoria “Economia Financeira” foi possível perceber que a inclusão das TICs 

no cotidiano em especial os smartphones, favoreceu para que pessoas estivessem mais 

conectadas e apesar do investimento financeiro inicial para aquisição do aparelho e escolha do 

plano contratado com operadora, alguns recursos como os aplicativos de comunicação e 

entretenimento que são baixados gratuitamente e não são cobrados podendo ser utilizados 

inclusive via conexão wifi, favoreceram para uma economia importante. Por exemplo:  

“A tecnologia me coloca em contato mais frequente com parentes e amigos que vejo 

com pouca frequência, e uma forma de comunicação mais barata e podemos compartilhar 

conteúdos”; 



56 

“Economia com ligações telefônicas, através de aplicativos que facilitam a 

comunicação. Ex: WhatsApp e Skype”. 

Na categoria “Localizador do Filho” foram analisados os depoimentos cujos 

responsáveis se referiam que as TICs também de uma forma incorporada em seu cotidiano, 

também poderia favorecer para descobrir local que filho estaria, bem como com um sentido 

de segurança: 

“Principalmente quando preciso saber aonde meus filhos estão, dá mais segurança 

saber aonde e quando irá chegar em casa, pois a violência está a cada dia nos 

preocupando”. 

Conforme frases destacadas a seguir, podemos verificar como os responsáveis 

confirmam que o uso cotidiano das TICS foi incorporado em seus afazeres e por isso as 

classificamos na categoria “Incorporação do uso”. 

“Hoje não vivemos sem a tecnologia, conseguimos fazer coisas juntos online!”. 

“Compartilhamos vídeos, e músicas”. 

“Assim, como eu meus pais estão entrando no mundo digital acho importante, pois 

estão tentando não ficar para trás”. 

Para a categoria “Facilitador de sociabilidade X Perda de qualidade dos 

relacionamentos”, foi possível perceber que muitos responsáveis apesar de viver conectados e 

fazerem uso cotidiano das TICs, sentem que a tecnologia pode ser complicador 

principalmente em relação aos relacionamentos. Permanecia nas frases o medo de acabar com 

as interações face a face, como é exemplificado a seguir: 

“A tecnologia melhorou muito, estamos mil anos à frente, mas, com isso, a 

comunicação familiar decaiu”. 

“Não soubemos combinar as duas coisas e está acabando com a família tradicional”. 

“O celular contribui para o isolamento, uma vez que as pessoas se esquecem de 

dialogar, pois ficam apenas no celular”. 

“O celular tem afastado minha família dentro de minha própria casa...”. 

“Ainda acredito que os jovens ficam muito tempo no celular. Constantemente preciso 

brigar para deixarem de lado e conversarem com a família. Isso me preocupa”. 

Essa análise descreveu o sentido que pais atribuem ao uso de smartphones podendo ser 

identificado que as famílias atribuem diferentes significados ao uso do aparelho, mas que 

reafirmam os dados e conclusões anteriormente apontadas. Não há consenso, porém, 

demonstrando que todos estão vivendo uma transformação e experimentação com 

incorporação das tecnologias. 
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Resumindo dos dados obtidos podemos afirmar que estes pais, provenientes das camadas 

médias da população brasileira não se diferenciam de estratos do mesmo nível socioeconômico 

brasileira, conforme expresso na pesquisa Tic Kids Online Brasil (2015), nem de pesquisas 

internacionais. Suas casas são plenas de equipamentos eletrônicos em geral, e suas vidas já se 

organizam em torno de suas presenças. Particularmente no que se refere ao uso dos smartphones, 

nosso maior interesse, como este foi completamente incorporado ao cotidiano, servindo para 

comunicação, gerenciamento de atividades pessoais, parentais e com a família de origem, suporte 

no cuidado dos filhos e lazer. A crença na importância da tecnologia os leva a oferecer aparelhos 

aos filhos já em idade escolar, embora tenham pouco noção de que estes possam fazer uso de 

outros aplicativos que não os que eles mesmos dominam.  

 

Concepções de riscos acerca do uso de smartphone  

Nosso segundo objetivo no presente trabalho foi caracterizar as concepções de riscos 

que os pais constroem acerca do uso de smartphone por crianças e adolescentes bem como 

como eles acreditam que filhos compreendam estas noções. Como viemos indicando por meio 

dos resultados anteriormente expostos, embora os pais se utilizem regularmente de TICs em 

seu cotidiano, inclusive com os filhos que também fazem uso das mesmas, e se preocupam 

com a possibilidade de eles correrem riscos, não parecem serem muito hábeis em oferecer 

monitoramento ou proteção aos mesmos, validando nossa intenção de obter informações que 

pudessem favorecer a orientação parental.  

Devido a circunstancias que fugiam a nosso controle, os pais que participaram da 

primeira etapa da pesquisa (questionário online) e da segunda (palestra e depoimentos) não 

foram os mesmos. Mas, esta circunstância, acabou por ampliar a possibilidade de identificar e 

compreender mais amplamente suas perspectivas, assim, apresentarem primeiros os 

comentários durante a palestra e posteriormente a análise dos depoimentos.  

 

Palestra para pais: outro momento importante  

No segundo momento da pesquisa, a palestra, contou com a participação de 04 pais, 

22 mães e 1 responsável como pode ser observado no Gráfico 22. A pesquisadora organizou 

uma apresentação acerca da utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação no 

contexto familiar que foi oferecida nas dependências escolares. O recrutamento destes pais se 

deu por meio de um convite da escola, apenas para os responsáveis de crianças que estariam 

do terceiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. O convite também foi 

realizado apenas para um período escolar.  
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Cabe ressaltar, como já foi mencionado, que tais responsáveis não haviam respondido o 

questionário online disponibilizado pela escola e neste sentido, foi apresentado para eles o 

formato online do questionário, bem como seu conteúdo. Embora os pais respondentes do 

questionário online, não foram os mesmos pais participantes da palestra e que deixaram 

depoimento por escrito, pode-se inferir que compartilham características demográficas 

semelhantes. 

 

Gráfico 22 - Participantes da Palestra 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

A distribuição etária dos filhos pode ser observada no Gráfico 23, abaixo. Nove filhos 

estavam entre 10 e 12 anos, oito estariam entre 7 a 9 nos, seis entre 13 a 15 anos e quatro 

estariam entre 16 a 17 anos.  

 
Gráfico 23 - Idade dos filhos de pais que participaram da palestra 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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As falas espontâneas durante a palestra ministrada corroboram e ampliam as posições 

parentais. Os pais puderam fazer perguntas e comentários sobre a experiência de 

gerenciamento de tecnologias e educação, proteção na internet. Em primeiro lugar destaca-se 

que se mostravam surpresos em relação da dimensão do uso das tecnologias pelas crianças 

como podemos verificar: 

“Nossa, quanta criança de celular!!! Imagina com que elas ficarão interessadas daqui 

uns anos!” 

“Praticamente todas as crianças fazem uso de celulares... por isso que estão tão 

conectadas com as notícias”... 

“Hoje o desejo das crianças e adolescentes está nos aparelhos tecnológicos, e ainda 

escolhem modelo...” 

Outro ponto que os surpreenderam, foram os riscos que as crianças declararam ter 

enfrentado na pesquisa Brasileira Tic Kids Online Brasil (2015), bem como o número de 

perfis em rede social que crianças brasileiras estão presentes. 

“Eu nem sabia que minha filha tinha face, minha cunhada que alertou”. 

“Eu também tive que entrar no face só pra verificar as postagens do meu filho”. 

“Brasileiro é mais comunicativo mesmo...as crianças dominam essa linguagem”. 

Os pais posicionaram-no, início da palestra, contra a tecnologia abusiva nas famílias, 

apesar de declararem que todos seus filhos tinham smartphone próprio e que faziam uso 

cotidiano das TICs. Relatavam sobre o distanciamento familiar, falta de tempo para interações 

face a face, exposição à pornografia e participação em grupo de atitudes agressivas.  

“Tenho medo da pornografia. Porque se você digitar um nome qualquer no google já 

aparecem imagens inapropriadas”. 

“A escola me chamou para me mostrar que meu filho praticava bullying contra outro 

colega de classe através do grupo de WhatsApp, nem sabia o que fazer”. 

“Tem dia que falo mais com minha filha apenas pelo WhatsApp”. 

“Celular durante o jantar é proibido em casa”. 

Depreende-se destes comentários a preocupação, mas também uma certa impotência 

ou posicionamento passivo frente a vida tecnológica, mas, ao longo da palestra percebeu-se 

que, a importância da mediação dos pais e como esta necessidade de interação foi sendo 

clarificada e compreendida, como pode-se perceber nos excertos abaixo.  

“O importante são os pais saberem o que os filhos fazem, mas para isso precisamos 

entender que aplicativos são esses!” 
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“Contava com ajuda da minha filha mais velha para ajudar e monitorar a irmã mais 

nova, mas quem monitora ela?” 

“Meu filho não tem paciência de me explicar, fala que eu não entendo mas preciso 

fazer um esforço. Um pouco a gente se acomoda”. 

Todas estas considerações verbalizadas pelos pais são apontadas em estudos 

internacionais (TALVES; KALMUS, 2015, RUDI et al., 2015; NIKKEN, 2015; NIKKEN; 

HAAN, 2015; HADDON, 2015; CARVALHO; FRANCISCO; RELVAS, 2014). A 

importância do dialogo dos pais com os filhos e também a inserção dos responsáveis com as 

mídias digitais se mostram fundamentais para a proteção e educação digital. Os comentários 

também indicam que há recepção e grandes possibilidades de atuação no contexto de 

orientação dos pais. 

Conforme já mencionado, no contexto da palestra foi solicitado que os responsáveis 

deixassem um depoimento por escrito sobre duas questões: 1) Descreva com quais riscos uma 

criança ou adolescente se deparava ao utilizar um smartphone e 2) Descreva o que acredita 

que seu filho entendia por risco e proteção na internet.  

Para compreender tais depoimentos, utilizou-se da análise de conteúdo referente a 

questão número um e depois a número dois. A maioria dos pais optaram por escrever os 

depoimentos através de tópicos e não texto corrido apesar das orientações.  

Através dos depoimentos, foi possível estabelecer 4 categorias de risco em relação a 

pergunta 1 e verificou-se que as categorias 1 e 3 poderiam ser utilizadas também pelos 

depoimentos do questionamento dois.  

 

Quadro 1 - Categorias de riscos acerca dos depoimentos de pais e responsáveis participantes da palestra 

Categoria 1 Exposição 

Categoria 2 Impacto físico, social e cognitivo 

Categoria 3 Uso excessivo e Dependência 

Categoria 4 Desconhecimento 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Categoria.1: Exposição 

Nesta categoria identificamos que os pais e responsáveis estariam relacionando os 

possíveis riscos de uso dos smartphones a questões sobre a própria exposição da criança e do 

adolescente, ou seja, quais conteúdos o mesmo escolheria para publicar, divulgar e interagir 

bem como, questões relativas a serem expostos a conteúdos impróprios para idade ou pessoas 

desconhecidas. De fato, a internet proporciona a interação bem como a produção de conteúdo 
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e neste sentido a criança e o adolescente seria autor/produtor e receptor de conteúdos nos 

meios digitais. Com os smartphones, esta interação através de aplicativos ficaria ainda mais 

facilitada e em tempo real proporcionando que crianças e adolescentes intervissem de forma 

autônoma nos problemas levantados pelos pais. Tais preocupações, são evidenciadas pelos 

responsáveis através dos seguintes depoimentos:  

“O primeiro que me vem à mente é a pornografia” 

“Conhecimento precoce através de sites de sexo, má condutas” 

“Incitação à violência; sites pornográficos” 

Nestas frases, a conotação evidenciada seria de uma criança e adolescente passivo a 

conteúdos impróprios, que não conseguiria agir sobre situações exacerbadas e prejudiciais. 

Conforme apontou Monteiro e Osorio (2015, p.38), “a imagem do consumidor passivo e 

acrítico que se limita a absorver a mensagem midiática é hoje considerada lacunar”. Uma vez 

que pais e responsáveis colocam a possibilidade do diálogo e debate acerca destes temas e 

juntos conseguem conhecer habilidades dos filhos em sair de situações perigosas na internet 

bem como ensina-los de alguma maneira possibilidades de proteção, aponta caminhos que 

facilitem mudanças sobre a percepção de risco devido o empoderamento do filho. 

De acordo com frases descritas abaixo, pode-se constatar também a autonomia que 

aparelhos como os smartphones possibilitam aos seus jovens usuários, sendo pertinente 

relembrar que os mesmos em sua maioria foram ofertados pelos próprios responsáveis:   

“Exposição por parte de algumas fotos inadequadas em redes sociais” 

“Risco de perfil ser invadido por terceiros” 

“Possibilidade de conversar com desconhecidos” 

“Exposição pessoal de adolescentes como por exemplo falar local em que está”  

Estas frases novamente denotam a preocupação com a exposição pessoal de crianças e 

adolescentes. Podemos pensar nos limites que teriam que ser acordados a elas uma vez que na 

internet, devido sua característica como velocidade e propagação rápida da informação, o 

conteúdo exposto tem grande possibilidade de ser espalhado e se transformar em um conteúdo 

“viral”. Monteiro e Osorio (2015, p.38) alertam para a importância de se encarar “O 

desenvolvimento tecnológico e as práticas sociais como processos que se constroem 

mutuamente” e dessa maneira o diálogo sobre o conteúdo da exposição bem como a 

perpetuação do que foi exposto ficaria não só sobre os cuidados dos pais, mas também dos 

meios que este está inserido como por exemplo a escola.  

Cabe ressaltar conforme aponta Ponte e Vieira (2007, p. 2740), que “os riscos que 

geram maior preocupação são os que tem uma natureza social, que podem ter impacto na vida 
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social, emocional e física de crianças e jovens”. Podemos inferir para tais situações, pais e 

responsáveis ainda se sentem impotentes para ajudarem que seus filhos discriminem situações 

que os coloquem em perigo e tal tema precisaria ser discutido cotidianamente no seio das 

famílias.  

A exposição nas redes sociais tem sido alvo de diversos debates e conforme 

apresentou Turra (2016) em seu trabalho, elucidando que hoje em dia existiria o fenômeno 

mundial denominado “oversharenting” originalmente expressão da língua inglesa que seria 

uma junção de três palavras: over + sharering + parenting a fim de caracterizar o 

compartilhamento excessivo de fotos e informações a respeito do cotidiano dos filhos, porém 

agora praticado pelos pais. A autora trouxe em seu trabalho a discussão da exposição na 

internet através de uma visão jurídica e provocativa sobre os limites da exposição muitas 

vezes também praticada pelos adultos. Neste sentido, entende-se que as exposições que 

crianças e adolescentes se colocam mediante o uso das TICs são elementos importantes para 

atuação do adulto. Os limites ofertados sobre com quem se fala, para quem se oferece e 

divulga informações pessoais, quanto de tempo permanece utilizando aparelhos eletrônicos 

bem como conteúdo assistido são de fato papel dos responsáveis em organizar e instruir. 

Esta categoria denominada de exposição, denotando a preocupação dos pais e 

responsáveis sobre a dinâmica e característica do comportamento de crianças e jovens na 

internet, seja qual for seu meio de acesso, também vai de encontro com pesquisas realizadas 

em todo o mundo. (Livingstone e Ólafsson; Hofferth e Moon; Lee e Chae; Haenens, 

Vandonick e Donosco; Livingstone e Helsper). Seguindo esta discussão, em que tanto 

crianças e jovens como os pais e seu contexto social são produtores de conteúdos bem como 

consumidores e, portanto, a importância dos limites, do monitoramento, do falar sobre temas 

pertinentes da modernidade e do consumo de internet, bem como da geração de espaços 

sociais que informem e empoderem os pais a desempenhar um tipo de cuidado com os filhos 

ao qual não foram expostos em seu processo de desenvolvimento. 

 

Categoria 2: Impacto físico, social e cognitivo. 

Os depoimentos que caracterizaram tal categoria foram: 

“Isolamento social que tira a convivência do mundo real por um mundo egoísta e 

virtual” 

“Passam horas com o aparelho e acaba esquecendo de se relacionar com as pessoas” 

Podemos inferir que para os pais e responsáveis, a tecnologia apresentaria seu aspecto 

sombrio e ruim e que o fato das crianças e adolescentes utilizarem os aparelhos eletrônicos 
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seria sinônimo de solidão e isolamento. Ao contrário do que pensam, a internet é habitada por 

pessoas, grupos, com objetivos de compartilhamento e, portanto, também é um lugar de 

socialização. Quantos de nós incluindo os pais não tem em seus celulares grupos familiares 

que despertam diferentes sentimentos, memórias, confusões e alegrias diante das interações? 

Portanto, essa crença do afastamento social também tem que ser repensada e reorganizada. O 

isolamento também poderia ser mediado pelos pais de acordo com negociações sobre o tempo 

de uso dos aparelhos bem como o limite estabelecido de número de horas de navegação.  

Foram pontuadas ideias sobre o impacto físico que o uso dos smartphones poderiam 

causar e relacionados como situações de riscos conforme os seguintes depoimentos: 

“Condutas agressivas, desafiadoras, podem contribuir para dificuldade de atenção e 

concentração” 

“Troca o dia pela noite” 

“Provoca sedentarismo, obesidade, agressividade” 

“Pode contribuir para o déficit de atenção, diminuindo a concentração e a memória 

das crianças” 

Tais falas evidenciam mais uma vez a conotação negativa que os responsáveis 

atribuem ao uso dos smartphones e retiram de suas responsabilidades a mediação sobre o uso 

em excesso, não sendo possível entender o uso do aparelho com possibilidades benéficas para 

socialização, entretenimento, pesquisa, conhecimento etc. de crianças e adolescentes. 

Conforme aponta Morais (2013, p.287), “essa percepção pode levar nos a focarmos em 

demasiado nos problemas [...] e perdermos de vista a importância das oportunidades e 

benefícios que as TICs podem oferecer”. 

Os depoimentos em certa medida, atribuem ao uso dos smartphones um risco que 

poderia ser controlado novamente com a atuação dos responsáveis, negociação e restrições de 

uso de forma exagerada. 

 

Categoria 3: Uso excessivo e Dependência 

Os responsáveis acreditavam que um risco potencial diante do uso dos smartphones 

seria seu uso excessivo. Limitar a quantidade de tempo parece ser uma dificuldade dos pais e 

preocupação. Eles dão ênfase ao tempo, porém esquecem da agilidade das informações e 

conteúdos. 

“O mundo está marcado pelo uso excessivo da tecnologia” 

“Risco de permanecer muito tempo conectado” 

“Absorve muita informação sem questiona-las” 
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“Vício nas redes sociais” 

“Vício dos eletrônicos e aplicativos” 

“Dependência incontrolável do aparelho” 

Podemos inferir que estas dificuldades são encontradas principalmente na fase da 

adolescência, momento caracterizado peças descobertas e apreciação do outro, das turmas, 

das identificações. A tecnologia contribui significativamente neste contexto contemporâneo e 

parece que os principais riscos da categoria descrita também foram os mesmos quando houve 

a introdução do aparelho de televisão dos lares, do computador de mesa e mais recente dos 

celulares pessoais (SOUZA, 2016). O papel mediativo dos pais, carece de atuação frequente 

sem passividade nestes velhos temas com novas configurações. 

 

Categoria 4: Desconhecimento dos pais 

Os pais deixam de orientar os filhos bem como acompanhar o que fazem online devido 

crença que tais aparelhos não são passiveis de segurança.  

“No smartphone não tem como bloquear os acessos” 

“Acredito que o smartphone pode ser uma ferramenta útil, porém com pouca 

possibilidade que pais monitorem os acessos “ 

“Difícil rastrear o que acessou” 

“À criança acessa o que quiser sem que os pais saibam” 

Mais uma vez, diante de tais depoimentos, retornamos para literatura que alerta para 

função parental e discussão de limites sobre exposição na internet. Tais temas são importantes 

hoje na educação de crianças e adolescentes porém são temas já conhecidos pois o antigo 

“não fale com estranhos” virtualizou-se. Os responsáveis também precisam compreender a 

nova concepção de público e privado que são evidenciados com o uso massivo das redes 

sociais. Neste contexto cabe as orientações dos pais, mas também um diálogo aberto sobre as 

concepções existentes, principalmente devido as diferenças geracionais. Conforme apontam 

Nejm e Ribeiro (2013, p. 302), as TICs estão “cada vez mais diluindo os limites entre o 

público e privado, o que exige a reconfiguração também das referências éticas e dos 

princípios que norteiam as interações sociais”. 

Em relação ao questionamento dois do depoimento “o que acredita que seu filho (a) 

entende por risco e proteção na internet”, houve variedade de respostas escritas. Os pais de 

forma geral, desacreditam que filhos saibam se proteger na internet e entendem que essa 

proteção partiria da atuação deles mesmos com os filhos. Nos depoimentos, poucos 

descreveram situações de proteção que acreditariam que o filho saberia. 
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Já os riscos relatados se aproximam dos descritos sobre o uso do smartphone, 

destacando o conteúdo pessoal postados nas redes sociais, o de se relacionar com pessoas 

desconhecidas, acessar conteúdo improprio para idade e vício da tecnologia conforme 

podemos verificar: 

 “proteção na internet para ele é pensar o que vai colocar nas redes sociais, quem 

terá acesso e que uso fará de determinadas informações” 

 “tem consciência que muitas pessoas fazem mal” 

 “acreditam que não existe perigo nenhum na internet” 

 “não se deve fornecer informações particulares” 

 “não expor dados e imagens pessoais, não entrar em qualquer site” 

 “não oferece proteção apenas riscos como violência, pedofilia, sequestros e invasão 

de privacidade” 

Destacou-se apesar de haver descrições afirmando que pais conversam com seus filhos 

sobre o assunto, o desconhecimento dos pais sobre o que certamente seu filho acreditaria, bem 

como um descrédito que o mesmo fosse hábil para se proteger. 

Foi evidenciado que crianças mais jovens não são preparadas, ensinadas e não 

participam de diálogos sobre proteção e esperam que seus responsáveis façam isso por elas. 

Ao mesmo tempo, há grande preocupação pelos responsáveis por adolescentes sobre o 

conteúdo postados nas redes sociais, porém sem dialogo sobre isso com eles. 

De acordo com a pesquisa brasileira Tic Kids Online Brasil (2015), os jovens apesar 

das mudanças na intensidade do uso da internet, as habilidades mensuradas sobre as 

habilidades de uso das TICS, sofreram poucas alterações de um ano para o outro. Quando 

comparado por classe social e faixa etária percebe-se que classes AB e 15-17 anos declaram 

possuir boas habilidades de proteção. A mesma pesquisa alerta para importância da atuação 

dos atores mediadores e responsáveis: “uma maior experiência de uso pode ser determinante 

para a formação de usuários mais críticos”. (TIC KIDS ONLINE BRASIL, 2015, p.156). 

Os depoimentos escritos ajudaram a caracterizar o universo de risco e proteção na 

internet e também diante do uso do smartphone. Foi possível identificar que pais fazem 

separação entre o conceito de internet e de smartphone como se o aparelho não utilizasse da 

internet para potencializar todas suas funções.  

A pesquisa Brasileira Tic Kids Online Brasil (2015), sobre riscos e oportunidades na 

internet, solicitou que as próprias crianças e adolescentes relatassem situações de riscos que 

passaram dentro e fora da internet. Desta maneira, os riscos que crianças brasileiras estariam 

expostas seriam: sofrer bullying, assistir vídeos e imagens pornográficas, assistir vídeos com 
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conteúdos violentos seja de animais e ou de pessoas, conteúdos de terror, pessoas que agem 

de forma ofensiva off-line e online, fazer contato com desconhecidos na internet e também 

fazer contato pessoal. Receber/ ler mensagem de ódio contra pessoas e grupos, 

compartilhamento de experiências de uso de drogas, maneiras de viver com anorexia e 

bulimia, maneiras de automutilação e como cometer suicídio. 

Estas situações foram relatadas pelos entrevistados (crianças e adolescentes) o que em 

alguns casos estão ao encontro de falas dos pais e responsáveis deste trabalho, porém existem 

riscos potenciais que os mesmos não estão atentos e, portanto, não estão observando. Neste 

sentido, de alguma forma os pais desta pesquisa se preocupam com alguns temas mais 

explorados na mídia, mas deixam outros de lado. A mesma pesquisa alertou para o fato de que 

existiram cada vez mais risco à medida que crianças e adolescentes permanecerem conectados 

de acordo com frequência e privacidade de uso porém, o maior risco seria se permanecessem 

sem serem incluídos nesta era digital que tantas oportunidades são oferecidas. Cabe uma 

atuação parental e escolar mais efetiva para preparar a condução de uso da rede. 

O autor Rich (2013, p. 42), aponta para o fato de que os pais e a escola são 

responsáveis pela “jornada pioneira pelo mundo digital” de crianças e jovens e neste sentido 

precisariam necessariamente também fazer parte dele, “precisam conhecer o mundo digital 

assim como conhecem o mundo físico”. O autor alerta para o fato de que é dever dos pais e 

responsáveis zelar pelas crianças e adolescentes onde quer que estejam. Orientar os conteúdos 

da tecnologia e manter diálogo aberto e positivo também são destacados como possibilidades 

de boa intervenção no contexto digital conforme lembrado pelo autor Luna (2013).  

Outra dúvida levantada por meio dos depoimentos, seria se pais diferenciariam do 

aparelho smartphone e suas potencialidades com o computador de mesa ou notebooks, pois 

sua própria apresentação e layout, preconiza que a programação do site seja diferente. Talvez 

o fato se deve, aos próprios pais estarem mais familiarizados com o computador e dessa forma 

identificarem fatores de risco mais facilmente. Neste sentido, houve diversas discussões 

trazidas desde o início da aquisição de tais computadores para dentro do lar como mantê-lo 

em espaço de passagem ao passo que todos poderiam verificar os acessos, evoluindo para 

programas de antivírus, programas de bloqueio, verificando históricos, e mediando junto com 

a criança e adolescente durante seu uso. Esses recursos estendidos para o smartphones ainda 

não foram explorados pelos pais e até mesmo sua procura via google - plataforma mais 

popular de busca, não se apresenta de fácil acesso devido necessitar de termos de busca para 

efetivar o que se procura. 
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Acontece que, com os celulares inteligentes, apesar de ser possível integra-lo com 

sistemas de segurança, programar sua configuração, instalar antivírus, os pais sentem-se 

distantes, pois os aparelhos estão diariamente com a criança e com o adolescente, inclusive 

em seu trajeto dificultando sua mediação. Esta é uma característica a ser pensada e discutida 

de acordo com os novos aparelhos, ou seja, a mobilidade que os aparelhos inteligentes 

trouxeram e consigo novas demandas e consequências. 

Para a autora Pinheiro (2013, p.187), “segurança é papel da família”, alegando que os 

pais precisam fazer parte das condutas no meio eletrônico principalmente quando envolver 

redes sociais. A oferta dos smartphones a crianças e adolescentes precisam ser exploradas 

juntos com os filhos dando devida atenção as formas de configuração do aparelho assim como 

suas funcionalidades. 

Como formas de controle parental, o autor Morais (2013, p.295) relembra que existem 

restrições importantes a serem utilizadas como estratégias pelos responsáveis como 

“restrições de acesso, filtragem de conteúdo, gestão de contato, monitorização do acesso e 

proteção de privacidade”. Cabe ressaltar que tais atitudes requerem domínio dos pais ou 

acesso a profissionais e sistemas especializados, isso não os eximem de manter diálogo 

coerente com os filhos a respeito de tais questões. O tema do universo tecnológico precisaria 

entrar na rotina familiar ainda que isso evidencie que pais e filhos aprendam juntos e 

pesquisem saídas para eventuais problemáticas, quebrando situações hierárquicas e de poder. 

Mais uma vez, a utilização dos smartphones não eximem os pais de seu papel 

educativo e de acordo com os depoimentos, muitos colocam a competência de se proteger dos 

riscos diretamente ao filho ou em relação ao tipo de conteúdo acessado como se os mesmos 

tivessem esse grau de maturidade inerente a idade e contexto, apenas devido serem mais 

curiosos e sensitivos em se tratando de tecnologia. Tais características podem ser reforçadas e 

potencializadas caso os pais mantenham as mediações diariamente ajudando a criança e o 

adolescente a construir um ambiente tecnológico mais seguro. 

Ajudar a construir posturas mais críticas nos ambientes digitais assim como vivenciar 

posturas éticas diante da web também são temas pertinentes para serem discutidos nos 

ambientes familiares e iniciado com o dialogo dos pais. Par autores como Nejm e Ribeiro 

(2013, p.301) estes temas estão embutidos no acesso a conexão com internet e fazem parte do 

exercício da “cidadania digital”. 

De acordo com estes possíveis diálogos sejam no seio familiar ou nas escolas, a 

criança e adolescente podem construir efetivamente habilidades próprias de privacidade, 
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seleção de conteúdo, ética e também posturas de entendimento em relação quando algo de 

ruim lhe é causado, favorecendo inclusive para quem solicitar ajuda. 

Em muitos depoimentos, foi percebido que os pais apresentam um o conceito ruim da 

internet onde apenas se pudesse oferecer riscos bem como uma culpabilização da tecnologia. 

Pais relatavam que o acesso a rede de internet e uso constante de smartphones eram 

motivadores de distanciamento familiar, porém não se responsabilizavam como figuras 

essenciais no controle de acesso e determinação de tempo para o uso. 

Pode-se pensar que os pais também careciam de orientação a respeito do mundo 

tecnológico e virtual e o quanto estes lugares já estão imbricados nos contextos dos filhos. 

Nesse sentido atribuir apenas conotações ruins não favoreceriam um diálogo pertinente e 

demostrariam apenas desconhecimento.  É fato que o acesso à internet hoje se tornou um 

direito fundamental da criança e do adolescente, porém como tudo dentro da área do 

desenvolvimento carecem de orientação. A solução demostrada pela autora Spizzirri (2008, 

p.23) estaria na reflexão crítica em conjunto com pais e filhos a respeito da onde se poderia 

chegar utilizando a internet. “à família necessita encontrar meios de articular e integrar seu 

papel educativo vinculada a vida cotidiana de crianças e adolescentes na contemporaneidade”. 

Outro tema bastante comentado na pesquisa, se deu ao fato de crianças e adolescentes 

acessarem diretamente pornografia. Não ficou claro qual seria realmente o conceito de 

pornografia que os pais estariam utilizando, uma vez que indicariam através das redes sociais 

que tal exposição seria maior. Sabe-se que as redes sociais em sua maioria, exercem política 

de eliminação de conteúdos pornográficos seja através de denúncia ou por codificação de 

vídeo. O tempo de exposição deste material se torna pequeno. Os pop-ups sugestivos e 

convidativos para interação com conteúdo pornográfico também são acessados diferentemente 

nos computadores e nos smartphones devido sua programação, tornando-se a apresentação do 

layout das páginas dos computadores de mesa ou notebook mais acessível a tal conteúdo.  

Há que se destacar, como a mídia televisiva, hoje em dia está mais liberada pelos pais 

e responsáveis e menos destacadas, como os programas infantis, para público adolescente e 

adultos estão recheados de conteúdos pornográficos que são de fato acessado muito mais 

facilmente e também a qualquer hora do dia. Atualmente seja nas novelas reprisadas que em 

sua primeira versão foram transmitidas em horários nobres e hoje são transmitidas em 

horários após o almoço, como clipes musicais extremamente sexualizados e sensualizados 

transmitidos em horários comuns as crianças e adolescentes (que não necessariamente 

necessitam do acesso da internet e smartphone) as crianças e adolescentes mantém acesso 



69 

corriqueiro. Mesmos programas específicos de vídeos disponibilizados na internet mantêm 

censura e tiram fora do ar. 

Para a autora Spizzirri (2008), a família seria o primeiro grupo de pertencimento e 

assumiria o lugar decisivo no que tange a formação crítica - reflexiva dos filhos. Neste sentido 

todo suporte para fazer uso seguro do contexto online viria dos responsáveis incluindo 

agendas com o tema nos ambientes escolares. Hoje nota-se que a família também precisaria se 

atualizar com tais temas para potencializar sua função educativa e resgatar um olhar mais 

efetivos sobre o uso da internet e sobre suas potencialidades em muitos aspectos. 

Conceitos como o mundo real X mundo virtual apareceram de forma pejorativa na 

pesquisa, destacando diferenças importantes. Sabe -se hoje que tais conceitos não são mais 

distintos e que os comportamentos vividos no online são comportamentos reais. 

Nesta pesquisa não apareceu preocupação dos pais referente ao mundo das drogas e 

acesso até ela bem como outras formas de incomodo encontradas na internet. Tais temas 

foram levantados pelas crianças e adolescentes na pesquisa Brasileira Tic Kids Online Brasil 

(2015), podendo pensarmos que temas com anorexia, bulimia, cyberbullying, sexting não 

chegaram ao conhecimento dos pais, porém estão presentes nas discussões dos jovens. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da construção desta pesquisa, da literatura acessada e do nosso próprio 

cotidiano em relação à incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

principalmente no âmbito familiar, muito se observou, constatou e foi acentuado mediante os 

objetivos desta Dissertação. 

Esta pesquisa se pautou em identificar os tipos de uso das Tecnologias da Informação 

e Comunicação que são incorporadas no ambiente familiar, bem como caracterizar, de acordo 

com os pais, quais seriam os riscos que crianças e adolescentes se deparam ao utilizar um 

smartphone e o que imaginam que seus filhos entendam por risco e proteção na internet. 

Neste contexto, foi necessário percorrermos um caminho importante no sentido de 

compreender que a “Revolução Tecnológica”, ainda presente na sociedade hoje, altera nossos 

comportamentos e subjetividade a medida que a tecnologia fica incorporada na nossa maneira 

de viver, influenciando diretamente nossas condutas, inclusive as familiares. 

Neste sentido, podemos destacar com base no que foi descrito pelos participantes da 

nossa pesquisa, bem como comprovado com a literatura existente sobre o assunto, que as 

famílias utilizam de fato as TICs para o gerenciamento do lar, e os smartphones estão entre os 

aparelhos incorporados no cotidiano de todos os membros, facilitando a comunicação e 

também trazendo algumas preocupações para os responsáveis. 

É interessante destacar que, apesar de os pais, em sua maioria, ofertarem tal aparelho 

para os filhos, criou-se um receio e dificuldade em manejar tal situação. Verbalizam 

dificuldades em mediar a utilização do aparelho e por vezes se colocam à mercê das 

habilidades dos filhos. Apesar de também utilizarem o aparelho inteligente, percebem muitos 

riscos e pouca oportunidades neste uso. 

Destacamos pesquisas anuais nacionais e internacionais que evidenciam que os 

smartphones são utilizados pela maioria das crianças e adolescentes e que permanecem com o 

aparelho durante todo o tempo, fazendo seu uso para entretenimento, comunicação e 

gerenciamento de suas obrigações. 

O fato é que tais aparelhos proporcionam uma experiência muito mais profunda à 

medida que a conexão com a internet viabiliza o contato social, a exposição e relação com 

outros. Neste sentido, mediante este vasto território online, encontram-se pais que temem que 

filhos tenham acesso a riscos e potencialmente não saibam como sair de tais situações. 

Pais e responsáveis desta pesquisa não evidenciaram manejos pertinentes a como se 

relacionar com o aparelho e a internet. Ainda não se apropriaram que através do smartphone 
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os filhos estão online e não mais necessitam voltar para vida offline. Apesar de serem 

consumidores dos smartphones, pais ainda não encontraram de forma assertiva e adequada 

mediação pertinente e principalmente educação para o uso consciente do aparelho conforme 

destacado por Souza (2016) que tal desafio estaria na maneira de como orientar, proteger e 

orientar o filho neste contexto. 

Importante destacar que, como resultado, a pesquisa pontuou que a escola, conforme 

destacada pelos pais, seria um espaço interessante e pertinente para discussões acerca do tema 

e que esperariam dela tal procedimento. Podemos pensar que mesmo com as dificuldades 

levantadas acerca de como procurar ajuda na própria internet, pais desejam se apropriarem do 

tema e de forma eficaz participar da educação digital dos filhos. 

Os principais riscos apontados pelos participantes desta pesquisa são os relacionados 

com a exposição dos filhos online, seus impactos físicos, sociais e cognitivo, seu uso 

excessivo e dependência como também o próprio desconhecimento deles em relação aos 

filhos.  

Neste viés, conhecendo que pais destacam os riscos e poucos enfatizam as 

oportunidades que a internet e o smartphone proporcionam, sugerimos que futuras pesquisas 

investiguem com profundidade as práticas educativas dos pais e como se posicionam frente a 

estes riscos. Investigar também o que as crianças e os adolescentes fazem diante de tais riscos 

seria oportuno e agregador, uma vez que tais temáticas poderiam ser assuntos de discussões 

em fórum de pais nas escolas e espaços de mediação como igrejas, universidades e serviços 

nas comunidades. 

Evidentemente e destacados por diferentes autores (Souza, Turra, Monteiro e Osorio, 

Livingstone, Helsper, Talves e Kalmus, Nikken) a mediação parental, o papel protetivo e 

função dos pais de proteção devem ser cumpridos e priorizados face aos comportamentos da 

criança e do adolescente mediante o uso dos smartphones e, portanto, da internet. Para isso, o 

desafio também está nos pais, pois necessitam serem incluídos digitalmente e orientados, não 

sendo possível sua passividade neste contexto. 

 O momento é desafiador para pais e responsáveis! Neste sentido, as informações 

precisam ser compartilhadas de forma eficaz e de fácil acesso para que cada vez menos os 

riscos destacados na literatura e na pesquisa permaneçam fazendo vítimas e sendo 

complicador de uso. Destaca-se ainda, que determinados riscos como práticas de 

ciberbullying, sexting, roubar dados pessoais, acesso a drogas e comportamento violento 

online não foram trazidos pelos pais participantes desta pesquisa, porém destacados na fala de 

crianças e adolescentes participantes da pesquisa brasileira Tic Kids Online Brasil (2015). 
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Portanto, os pais também precisam ser atualizados quanto a riscos mais frequentes, de 

preferência sem torna-los mais impotentes. 

Compreendemos assim 

, primeiramente o papel da família frente aos desafios das tecnologias da informação e 

comunicação e como estas se adentram no cotidiano familiar, seguidos da preocupação 

também em relação ao papel da escola neste contexto informativo e dos profissionais 

envolvidos, uma vez que, cada vez mais, o universo online se apresenta como integrador de 

compromissos, trabalho, bem-estar e relacionamento interpessoal. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - QUESTIONÁRIO ONLINE 

 

Você foi convidado para participar da pesquisa "#naoesqueceocelular: Pais, Filhos e 

Smartphones" conduzida pela pesquisadora Mayara da Silva Peghim do Programa de Pós 

Graduação em Psicologia Clínica da PUC- SP.     

O objetivo deste questionário é identificar como os pais usam as tecnologias da 

informação e comunicação- TIC em seu cotidiano principalmente em relação a comunicação 

com os filhos.  

Sabe-se que o celular principalmente o smartphone, mudou o comportamento tanto das 

crianças e adolescentes como dos pais favorecendo em muitos aspectos a rotina e 

comunicação na família. O aparelho que permanece conectado à internet, pode trazer riscos, 

mas também proteção mediante seu uso e nesse sentido favorecer um diálogo aos pais que se 

preocupam em estar "conectados" com a nova demanda é o objetivo desta pesquisa. 

Estima-se que para responder a pesquisa, você leve cerca de 5 min. Você deverá clicar 

na resposta que mais te representar e ao final deverá clicar em "enviar formulário" para 

finalizar sua participação.  

Desde já muito obrigada! 

 

Informe sua Idade  

Menor de 25 anos  

De 26 a 35 anos  

De 36 a 45 anos  

De 46 a 55 anos  

De 56 a 65 anos  

Outros 

 

Sexo  

Feminino  

Masculino  
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Informe seu grau de escolaridade  

Ensino fundamental completo  

Ensino fundamental incompleto  

Ensino médio completo  

Ensino médio incompleto  

Ensino superior completo  

Ensino superior incompleto  

 

Idade do(s) filho(s)  

De 0 a 3 anos  

De 4 a 6 anos  

De 7 a 9 anos  

De 10 a 12 anos  

De 13 a 15 anos  

De 16 a 18 anos  

 

Quantas pessoas moram em sua casa: 

 

Informe quais equipamentos da lista você tem em sua casa: 

Smartphone  

Smart TV  

Tablet 

Notebook 

Outros 

 

Você tem smartphone?  

Sim  

Não  

 

Como foi sua adaptação ao smartphone?  

Difícil  

Fácil  

Dificuldade média  

Não consegui me adaptar  
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Quais Aplicativos você utiliza em seu celular:  

Banco  

E- mail  

Skype  

GPS - Waze  

YouTube  

Facebook  

Twitter  

WhatsApp  

Instagran  

Controlador de finanças  

Delivery de Alimentos  

Taxi  

Musica  

Netflix  

Jogos  

TripAdvisor  

Receitas  

Scanner  

Jornais/Revistas  

Tradutores  

Guia Metrô/Onibus  

Pinterest  

Snapchat  

Outros:  

 

Para quem você solicita ajuda quando precisa resolver algo do celular?  

Filhos  

Amigos  

Lojas especializadas  

Familiares  

Outros:  
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Assinale quais funções do computador você mais utiliza:  

Bancos  

E-mail  

Textos  

Planilhas  

Gerenciador de Fotos  

Redes Sociais  

Jogos  

Filme  

Leitura jornais e Revistas  

Outro:  

 

Quanto você considera sua casa tecnológica:  

Pouco  

O necessário  

Médio  

Muito  

 

Seu filho tem smartphone?  

Sim  

Não  

Não, utiliza somente quando emprestado  

 

Qual idade tinha quando ganhou o primeiro smartphone?  

Quem comprou ou presenteou?  

Pai  

Mãe  

Padrasto  

Madrasta  

Avós  

Tios/Tias  

Irmãos  

Amigos  

Sorteio/Promoções  

Ele (a) mesmo  
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Quais foram os motivos para oferecer um smartphone para seu filho?  

Segurança  

Modernidade  

Desejo do filho  

Facilidade na Comunicação  

Maior possibilidade de diversão  

Todos tinham  

Outro:  

 

Qual foi o principal motivo para não oferecer um smartphone para seu filho?  

 

Você se acha competente em relação ao uso da tecnologia principalmente com os 

smartphones?  

Sim  

Não  

Estou melhorando  

Outro:  

 

Assinale quais aplicativos seu filho mais utiliza no celular:  

Whatapp  

Facebook  

Twitter  

Instagran  

Snapchat  

Pinterest  

Netflix  

PopCorn  

Shazan  

Burn not  

Whisper  

Meetme  

Shout  

Pandora  

Jogos  

Youtube  

Outro:  
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Assinale como o uso do smartphone faz parte do cotidiano de sua família:  

Comunicação Rápida  

Facilidade para encontrar e monitorar os filhos  

Acessar Banco/ movimentação financeira  

Localização endereços/ mapas  

Acessar e-mail  

Trabalho  

Outros:  

 

Assinale quais temas gostaria de receber maiores informações:  

Riscos na internet ( cyberbulling, sexting)  

Potencialidades do uso do smartphone  

Objetivo e funcionalidade dos aplicativos  

Possibilidades de orientação parental com o uso das TICs  

Proteção na internet  

Outros:  

 

Você poderia descrever algo de sua experiência com a tecnologia permeando suas 

relações familiares? 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu________________________________________________,RG______________________

CPF__________________________,residente 

a______________________________________________________________________, 

bairro _____________________, CEP:____________________ autorizo a utilização dos 

dados obtidos em meu depoimento por escrito, como também no conteúdo expressado, a fim 

de colaborar com a pesquisadora Mayara da Silva Peghim, psicóloga - CRP: 06/99080, 

portadora do RG: 44.348.307.3 e do CPF: 386.025.358-13 para fins de ensino e pesquisa, 

cujos objetivos são: 

- Contribuir com informações pertinentes e acessíveis para o desenvolvimento de estratégias 

eficientes de orientação parental neste contexto tecnológico; 

- Compreender quais as concepções de riscos que os pais constroem acerca do uso de 

smartphone por crianças e adolescentes e 

- Como eles acreditam que filhos compreendam estas noções. 

Declaro estar ciente que: 

1-Qualquer publicação desse material excluirá dados que permitam a identificação de 

seus participantes,  

2- Estou autorizado a encerrar minha participação no trabalho em qualquer momento 

que julgue necessário 

3- Os conteúdos da pesquisa serão gravados, transcritos e arquivados por um período 

de cinco anos, conforme orienta a resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. 

4- O pesquisador se compromete a dar assistência ou me encaminhar para atendimento 

específico caso haja necessidade. 

Importante: 

Espera-se que esta pesquisa contribua para facilitar e potencializar as interações 

familiares com a incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação de modo a 

reconhecer os potenciais riscos mas também proteção diante da internet através da mobilidade 

dos smartphones.  

Neste sentido, a pesquisa oferece baixo risco para os participantes uma vez que tem 

caráter informativo e não expositivo. 

Caso deseje receber outras informações acerca da pesquisadora, orientadora e/ou 

questões éticas relacionadas a pesquisa, favor entrar em contato com: 

 Comissão de Ética da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Sede Campus 

Monte Alegre, localiza-se no andar térreo do Edifício Reitor Bandeira de Mello, na 

sala 63-C, na Rua Ministro Godói, 969 - Perdizes - São Paulo - SP - CEP: 05015-001 - 

Tel./FAX: (11) 3670-8466 - e-mail:cometica@pucsp.br. 

 Mayara da Silva Peghim, Psicóloga. Tel.:Cel.: (19)25110565/ 991047016. 

______________, ___de____________de 20____. 

_______________________________________ 

Assinatura do participante 


