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RESUMO 

O presente estudo busca analisar as interferências das TICs, principalmente 

as redes acessadas pelo computador e celular – e o excesso de informação que ela 

traz – na relação entre pais e filhos no que diz respeito ao processo de criação e 

transmissão de valores. A pesquisa é qualitativa, de caráter descritivo-exploratório. 

Foram entrevistados dez adolescentes – com idade entre doze e quinze anos, 

estudantes do ensino fundamental – e cinco mães selecionadas dentro desse 

mesmo grupo com a finalidade de avaliar e cruzar as informações obtidas nos 

discursos dos pais e dos filhos em questão, identificando as dificuldades que 

permeiam essa relação. Através dos resultados, foram criadas três categorias de 

pensamento: A imersão nas redes e o novo padrão de sociabilidade; A internet como 

propagadora de valores morais e; As redes como fuga do controle dos pais e 

liberdade. Diante da análise dos resultados, constatou-se o grande desafio que os 

pais enfrentam para lidar com as diferenças entre os valores que tentam passar para 

os filhos e as informações e influências que eles absorvem na internet. 

 
 
 
Palavras-chave: Tecnologia, Adolescência, Relação pais e filhos, 

Sociabilidade, Valores morais. 
 
 
 



 

ABSTRACT 

The study analyzes the interference of ICT’s, mainly social networks 
accessed by computer and mobile – and the excess of information it brings – in the 
relationship between parents and children which regards to the creation process and 
transmission of values. The research is qualitative, descriptive and exploratory. Ten 
adolescents were interviewed – between twelve and fifteen years old, elementary 
school students – and five mothers selected within that group with the purpose of 
evaluating and crossing the information obtained in the speeches of parents and 
children involved , identifying the difficulties of this relationship. Through the results 
three categories of thought were created: Immersion in networks and the new pattern 
of sociability; Internet as a moral value’s disseminator and; Social network as a 
runaway from the parental control and freedom. On the analysis of the results, it was 
found the great challenge that parent’s face to deal with the differences between the 
values they try to transfer to their children and the information and influences they 
absorb on the internet.  

 
 
Keywords: Technology, Adolescence, Parents and children relationship, 

Sociability, Moral values 
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1 INTRODUÇÃO 

O campo das tecnologias e a forma como elas se relacionam com a 

sociedade tem despertado grande interesse entre os estudiosos de diversas áreas, 

principalmente no que diz respeito à padrões de interação. As mudanças que 

ocorrem no funcionamento da sociedade sempre foram objeto de estudo de grandes 

pensadores e com o advento das tecnologias essa reflexão assume um novo teor e 

demanda atenção específica.  

Niterói, como diversas outras cidades do Brasil e do mundo, vive o cotidiano 

da inserção da tecnologia na vida de seus moradores e as conseqüências e 

transformações que ela traz. Pensando no teor atual da ordem tecnológica, o estudo 

tem como foco sua estreita relação com os adolescentes e foi escolhendo para a 

análise jovens estudantes de uma única instituição de ensino particular, cujos 

padrões sociais e econômicos garantem o fácil acesso às redes é possível pensar 

sobre a exposição desses estudantes à internet.  

É preciso um novo olhar sobre as antigas interações sociais visto que há, no 

presente momento, uma nova configuração. Com a chegada de categorias como a 

internet, que se entrelaçam com o cotidiano dos indivíduos, não se pode mais 

reproduzir mecanicamente as mesmas ações e crenças vividas antes da inserção, é 

necessária a inovação na postura reflexiva para encontrar caminhos mais 

adequados à atualidade que futuramente possam ser sedimentados. 

Em síntese, pensar na sociedade atual é pensar nas novas tecnologias e 

pensar no que ela e suas demandas podem trazer à sociedade. Por seu caráter de 

preparação para o convívio social, o processo de educação, no sentido dos pais 

para os filhos, tem elevada importância nas temáticas a serem pensadas, 

principalmente com o adjunto da internet e as novas configurações que ela conduz. 

Dessa forma, cabe a reflexão: de que maneira a evolução das novas 

tecnologias de informação e comunicação – as TICs – modificam as relações entre 

pais e filhos no que diz respeito á transmissão de valores e de atitudes 

comportamentais? Da mesma forma que essa nova era demanda novos 
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conhecimentos e práticas, ela também proporciona novas maneiras de se relacionar 

e, por conseguinte, novos paradigmas em estruturas sociais como a família e no 

novo pensar sobre a criação e educação por parte dos pais.   

Um dos fenômenos oriundos da internet é a grande circulação de informações 

de todos os gêneros. No que se refere ao uso dos jovens, o excesso de informação 

pode confundir e dar uma falsa ideia de conhecimento e empoderamento para eles 

que, de uma forma indireta, é capaz de proporcionar embates com o pensamento 

dos pais, interferindo na comunicação entre as duas partes e por isso no processo 

de criação. 

   

  

 

 



11 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O presente estudo tem como finalidade refletir sobre o papel das novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação – as TICs – na relação entre pais e 

filhos. O avanço da tecnologia pode ser apontado em diversos momentos da 

história, mas o foco proposto é mais atual, nos avanços tecnológicos no meio da 

comunicação, mais especificamente na internet e suas redes acessadas pelo 

computador e por celulares, permitindo novas categorias de pensamento, o que 

exige uma análise atualizada sobre essas relações. 

Pensar sobre a tecnologia e sua relação com a sociedade não é uma reflexão 

atual, mas uma reflexão que precisa ser reelaborada constantemente visto que tanto 

uma quanto a outra estão em movimento. A tecnologia não determina a sociedade, 

nem a sociedade determina a tecnologia, já que “a tecnologia é a sociedade” 

(CASTELLS, 2000. Pág. 43). 

Assim como a tecnologia evolui, a sociedade também se transforma. 

Entendendo a comunicação como base da prática social, quando esta é 

transformada pela tecnologia, transforma-se também a vida da sociedade 

(CASTELLS, 2003). Quando a relação entre sociedade e tecnologia se estreita, cria-

se a demanda de um novo olhar. 

É possível entender tecnologia como aplicação do conhecimento técnico e 

científico para resolução de problemas. Ela pode se expressar em ferramentas, 

máquinas, métodos entre outros. Sua aplicação possibilita benefícios na economia, 

na saúde, no tempo, e nas demais áreas, mas também interfere na forma como as 

pessoas se relacionam, e no caso do presente estudo na relação específica entre 

pais e filhos.  

O pensar sobre a estreita relação entre tecnologia e sociedade nos dias 

atuais é o caminho mais adequado a ser percorrido na tentativa de identificar as 

interferências que uma causa na outra. Tendo a premissa de que não é mais 

possível olhar para as ações dos indivíduos sem observar a presença da tecnologia, 
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é preciso acionar novas categorias do pensamento ao passo que o objetivo passa a 

ser entender a nova configuração da sociedade.  

Pensar na relação da sociedade com a internet é pensar nas transformações 

da própria sociedade e suas interações, inserindo nessas transformações os efeitos 

que o uso da internet traz para as relações e para as instâncias materiais dessas 

relações (CASTELLS, 2003). 

A questão da comunicação é essencial para entender as mudanças que a 

rede traz para a sociabilidade. Na rede, as informações circulam entre conjuntos de 

pessoas, e não de forma interpessoal.  

Ainda pensando nas transformações dos padrões sociais é pertinente a 

análise do cenário social pós a inserção da tecnologia e suas redes. O conceito de 

Marc Augé (1994), de “supermodernidade” assinala uma nova configuração social 

compatível com as transformações discutidas e define de forma nítida o momento 

dessa análise: a sociedade dos excessos – tendo como questões o tempo, o espaço 

e a coletividade. Abandona-se o termo “pós-modernidade” por seu teor descritivo, 

optando por uma abordagem mais contínua, com ideia de processo, transmitida pelo 

conceito de “supermodernidade”, que engloba os excessos de informação da 

sociedade e uma perspectiva de movimento. 

Essa oposição ao conceito de “pós-modernidade” também se aproxima à 

concepção de Giddens (1990), que objeta o termo por seu sentido de encerramento, 

afirmando que se trata de um período cuja modernidade acarreta consequências 

mais radicais e universais do que em períodos anteriores. 

Dessa forma, é possível associar a problemática da informação à nova 

configuração da sociedade que se associa ao uso da internet. O excesso das 

informações que circulam por meio das redes pode, de forma direta ou indireta, 

interferir na sociabilidade dos indivíduos. A modernidade pode afetar a sociabilidade, 

como no caso da família e dessa forma atingir também as instâncias individuais, 

visto que “as circunstâncias sociais não são separadas da vida pessoal” (GIDDENS, 

2002, P.18). 
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A relação pais e filhos permeia essa conformação da “supermodernidade” e, 

factualmente, está emersa na problemática da informação e de seus excessos. Os 

jovens expostos à internet estão, por conseguinte, expostos às informações que por 

ela circulam, e essas informações podem percorrer um caminho a favor da 

intencionalidade dos pais no processo de criação ou um caminho de embates. 

Independente da ordem moral do processo de assimilação das informações pelos 

filhos, a relação deles com os pais passam a funcionar sob uma nova vigência, o 

que permite e demanda novas categorias do pensamento. 

Por seu caráter de preparação para o convívio social, o processo de 

educação, no sentido dos pais para os filhos, tem elevada importância nas temáticas 

a serem pensadas, principalmente com o adjunto da internet e as novas 

configurações que ela conduz.  

Analisando a sociedade a partir da formação do Estado Moderno, Norbert 

Elias (1994), traz reflexões sobre o controle dos impulsos e adequação do indivíduo 

para viver em sociedade. Dentro desse processo, pode-se compreender o papel dos 

pais como um condutor desses autocontroles, preparando seus filhos para a vida em 

sociedade, ao modelar socialmente seus impulsos e emoções. 

Os costumes e os valores transmitidos pelos pais no processo de criação 

sofrem mudanças e adaptações ao longo do tempo, assim como a própria sociedade 

também se transforma ao longo da história. Os padrões de criação vividos na 

década de trinta – momento em que a obra citada foi elaborada – foram se 

adaptando à sociedade ao longo do tempo, mas o fato que se mantém é o papel dos 

pais na formação social do filho, que tanto antes, quanto hoje é fundamental no 

desenvolvimento da criança para a vida adulta. É importante ressaltar que, além dos 

pais, a sociedade de forma geral também influencia na formação da nova geração, 

exercendo pressão sobre ela (ELIAS, 1994). 

É possível analisar a relação entre pais e filhos através da perspectiva de 

disputa de poder (BOURDIEU, 1989). Entendendo a adolescência e a fase adulta 

como uma construção social, ao ponto que a mera classificação etária biológica é 

passível de manipulações, é possível compreender a dinâmica de conflito entre as 
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duas gerações, quando o que era visto como privilégio para os pais quando viviam a 

adolescência, já não tem valor para os filhos (BOURDIEU, 1986). As concepções 

dos dois pólos são produzidas em épocas diferentes, sob influências distintas, o que, 

inevitavelmente, ocasiona grande dificuldade na comunicação entre as duas 

gerações. 

Pensando na atualidade, vive-se em uma sociedade marcada pelo grande 

envolvimento da mesma com a tecnologia e suas redes e para entender as 

mudanças e novas demandas dessa era é preciso entender de que forma essa 

relação acontece. Pensar os desafios no processo de criação/educação dos filhos é 

pensar nas influências que esse momento tem sobre os jovens e sobre a própria 

comunicação entre as duas partes dessa relação. 
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3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa é definida como uma pesquisa qualitativa, conceituada 

como: “O método que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam.” (MINAYO, 2007, P. 57). 

 

OBJETIVO GERAL 

 Avaliar de que maneira o excesso de informação absorvido pelos 

jovens de Niterói, através do uso da internet, interfere no processo de 

criação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar os discursos dos filhos – estudantes de escola particular em 

Niterói – sobre seus próprios usos da internet. 

 Examinar as queixas e frustrações apontadas pelos pais desses alunos 

no processo de criação. 

 Comparar e cruzar as informações dos discursos dos filhos e dos pais 

referidos anteriormente. 

 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, nele buscou-se relacionar a 

influência da tecnologia na relação país e filhos, a partir do depoimento dos atores 

sociais implicados nessa questão. 
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  Para Chizzotti (2006), a perspectiva descritiva parte do ponto de vista do 

grupo, ainda que considere categorias científicas do pesquisador, pretende ser 

abrangente e representativa por considerar o contexto de origem dos participantes. 

A pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e quer 

descobrir as relações existentes entre os elementos componentes da mesma. Essa 

pesquisa requer um planejamento flexível para possibilitar a consideração dos 

diversos aspectos de um problema ou de uma situação. Recomenda-se o estudo 

exploratório quando há poucos conhecimentos sobre o problema a ser estudado 

(SEVERINO, 2004).  

 

3.2 SUJEITOS E CENÁRIO DO ESTUDO 

Os participantes desse estudo são adolescentes (sexo masculino e feminino) 

entre doze e quinze anos, estudantes de escola particular e seus respectivos pais, 

ambos residentes na zona sul de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. No caso dos 

jovens, foi utilizada uma amostra de dez alunos, sendo nove meninas e um menino. 

Foram entrevistadas cinco mães cujos filhos fazem parte da amostra de 

jovens da pesquisa. Apesar da solicitação de contato ser para pais num modo geral 

– tanto pai quanto mãe – foram encaminhados pelos jovens apenas os contatos das 

mães. 

 

3.3 TÉCNICA DE PESQUISA 

Para obtenção de dados utilizou-se as técnicas de entrevista semiestruturada, 

e um questionário. A técnica mista é importante para obtenção de dados 

diferenciados. A entrevista favorece a relação direta entre pesquisador e 

participantes do estudo, já que a interação social é um elemento fundamental na 

pesquisa em Ciências Sociais (Richardson, 2008), por outro lado, a aplicação de 
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questionário pode colaborar com a complementação de informações que a relação 

interpessoal constrange. 

 Os jovens foram abordados no horário de saída das aulas, na entrada do 

colégio, e nesse mesmo momento foram feitas as perguntas – tanto individuais, 

quanto em grupo – e, ao final da entrevista, através de uma participante, foram 

solicitados os contatos dos pais desses alunos para que a segunda parte das 

entrevistas pudesse ser realizada, dando preferência à participação dos pais dos 

próprios alunos envolvidos, caracterizando uma maior ligação entre as informações 

coletadas. O contato com os pais foi conduzido pelo aplicativo WhatsApp 

Mensseger1, uma das ferramentas de conversa conectada à internet mais utilizada 

ultimamente, inclusive pelos adolescentes. 

Em um primeiro momento foi dado a cada participante um questionário para 

que respondessem individualmente (Apêndice 1). As questões tratavam da 

quantidade de horas que eles ficavam conectados, os tipos de redes que acessavam 

e idade. Depois de preenchido o questionário, reunindo os participantes num local 

mais reservado, foi conduzida a entrevista semiestruturada em grupo – para que os 

participantes ficassem menos envergonhados e ao mesmo tempo para que um 

incentivasse o outro, deixando todos mais descontraídos para responder as 

perguntas – que tratou de questões como a avaliação dos mesmos sobre o tempo 

que ficam conectados, o que eles imaginam que seus pais pensam sobre esse 

tempo, a importância que a internet tem para eles, os assuntos mais relevantes que 

acessam e, por fim, se eles se sentem mais à vontade para falar e conversar sobre 

suas opiniões na internet ou em família.  

Ao final da entrevista em grupo, foi proposto um pequeno questionário para 

cada participante, individual e com apenas duas perguntas, caracterizadas como 

“questionário secreto”. Os jovens acordaram em responder a ficha e as perguntas 

  
1
WhatsAppMensseger: é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar 

mensagens pelo celular sem pagar por SMS. Está disponível para diversos aparelhos. Como o 

WhatsApp Messenger usa-se o mesmo plano de dados de internet utilizado para e-mails e 

navegação, não há custo para enviar mensagens e ficar em contato com seus amigos (WHATSAPP, 

2016). 

 



18 

 

tratavam do uso de ferramentas na internet sem o conhecimento dos pais ou 

pessoas próximas, se faziam esse tipo de uso e, no caso de o fazerem, quais 

ferramentas, tendo como opções “sexo”, “violência”, “conversa com pessoas 

desconhecidas” e “jogos”. 

Em relação aos pais, não só o contato, mas também a própria entrevista foi 

realizada através do WhatsApp, por questões de facilitação, evitando uma demanda 

maior de tempo e deslocamento e situações de constrangimento, o que 

proporcionou perguntas e respostas mais dinâmicas e curtas – como nos moldes da 

própria atualidade analisada no presente estudo – e uma boa aceitação, visto que 

todas as mães solicitadas aceitaram participar.  

As perguntas feitas pelas conversas no WhatsAppforam respondidas pela 

ferramenta de áudio do próprio aplicativo, e tratavam primeiro de uma questão 

quantitativa, equivalente a uma das perguntas feita aos jovens, sobre a mensuração 

do tempo que o filho fica exposto às redes de internet. 

Em seguida questões abertas a respeito da opinião das mães em relação ao 

tempo que seus filhos ficam conectados, quais ferramentas eles utilizam, se há um 

controle em relação ao tempo e ao conteúdo – e como esse controle é feito – se já 

notou alguma mudança de comportamento/ideologia aparentemente causado pela 

interferência da internet e se já vivenciou ou vivencia algum conflito em relação aos 

valores que tenta passar na educação dos filhos em oposição ao que eles absorvem 

na internet (Apêndice 2).   

A intenção da coleta de dados é identificar as proximidades e nuances das 

respostas e pensamentos entre os dois polos da relação em questão, de um lado a 

geração dos filhos, imersa nas tecnologias e em toda a demanda que esse fato traz, 

e do outro a geração anterior, dos pais, que foram criados sem a inserção da 

internet e suas especificidades. Algumas perguntas, como as que se referem à 

mensuração do tempo de exposição à internet e o tipo de uso da mesma e até 

mesmo as “perguntas secretas”, servem para identificar a comunicação entre pais e 

filhos, se os pais têm ou não consciência de como seus filhos utilizam a internet. Ao 

perguntar sobre os assuntos mais interessantes para os jovens e a importância da 
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internet para eles, é possível identificar os discursos do adolescente em relação à 

própria internet e, ao mesmo tempo, comparando esse discurso com a percepção 

dos pais, quando esses respondem às perguntas sobre controle do acesso dos 

filhos e acerca da percepção de mudanças comportamentais dos mesmos. 

A questão norteadora da entrevista foi a última pergunta, tanto na entrevista 

com os jovens, ao indagar se eles se sentiam mais confortáveis para falar de suas 

opiniões em família ou pela das internet, quanto na entrevista com as mães, ao 

perguntar se vivenciam algum conflito entre os valores que tentam passar o os 

valores advindos da internet que os filhos angariam. Dessa forma, é possível 

identificar e analisar os dois discursos sobre um mesmo conflito, levantando 

questões sobre a comunicação entre pais e filhos, sobre o conflito de geração e de 

valores associado a isso. 

 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Foram respeitados o anonimato dos participantes da pesquisa e para 

identificá-los será utilizado “jovens” para os adolescentes e para cada mãe uma 

numeração, como por exemplo, “mãe 1”. Trata-se apenas de uma pequena amostra, 

dada às condições do escopo da pesquisa e do tempo disponibilizado para a 

mesma, mas suficiente para realizar um pequeno esboço da realidade e germinar 

importantes reflexões acerca do tema. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os dez jovens participantes do estudo apresentaram o seguinte perfil: Sete 

possuíam treze anos, dois possuíam doze anos e apenas um possuía quinze anos. 

Dentre os dez entrevistados apenas um era menino, enquanto as outras nove 

participantes eram meninas. 

Após a análise do material obtido, os dados foram agrupados nas seguintes 

categorias: A imersão nas redes e o novo padrão de sociabilidade; A internet como 

propagadora de valores morais e; As redes como fuga do controle dos pais e 

liberdade. 

 

 

 

4.1 A IMERSÃO NAS REDES E O NOVO PADRÃO DE SOCIABILIDADE 

O papel da internet na transformação da sociabilidade é fundamental. A partir 

de sua imersão, compreende-se uma nova realidade social, uma nova forma de 

pensar e agir, novos padrões e por tanto novas consequências. As gerações mais 

recentes, que já nasceram dentro dessa realidade, possuem hábitos e ideias muito 

distintas das gerações anteriores, que não possuíam tanto envolvimento com a 

internet. 

Os jovens inseridos nesse cenário atual se encontram muito dependentes das 

ferramentas da internet, tanto para questões de estudo, como para comunicação e 

administração de suas relações pessoais. O tempo de exposição dos mesmos à 

internet é cada vez maior, assim como a influência que ela causa em seus 

comportamentos.  

Em relação ao tempo de exposição, sete participantes responderam que 

ficam conectados à internet de cindo a dez horas por dia, enquanto dois afirmaram 

ficar entre três e cinco horas e um disse ficar conectado mais de dez horas por dia. 
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Dessa forma, é possível constatar que 70% dos jovens entrevistados se conectam 

de cinco a dez horas por dia. Sendo que todos utilizam a internet no mínimo três 

horas por dia. Pensar nessa quantidade de horas permite perceber a dependência 

que existe entre o jovem e à internet. Poder-se-ia avaliar mais precisamente esses 

valores levando em consideração o fato do intenso uso do aparelho celular em 

virtude da praticidade que ele oferece. 

Quando perguntado quais ferramentas os adolescentes mais utilizam, foram 

oferecidas as seguintes opções: “WhatsApp”, “Facebook/Mensseger”2,“Google”, 

“Youtube”3, “E-mail”, “Outros chats e ferramentas de conversa” e “Jogos”. O 

resultado obtido foi: 

 

Gráfico 1: Ferramentas Utilizadas. 

Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

  
2
Facebook/Mensseger: criado em 2004 por Mark Zuckerberg, é uma rede social que permite que os 

usuários se comuniquem através de um perfil onde compartilham informações(Assunção e Matos, 

2014). O aplicativo também possui uma ferramenta de mensagens online, chamada Mensseger. 

 
3
Youtube: Fundado em 2005, é um site onde os usuários carregam e compartilham vídeos de forma 

pública. (WIKIPEDIA, 2016). Hoje é muito utilizado no formato de blog, uma espécie de diário online 

onde o usuário posta com frequência assuntos de sua escolha e é seguido por outros usuários. 
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É possível notar um menor interesse na fermenta de e-mail – visto que 

apensas quatro entrevistados marcaram essa opção – o que indica que essa 

fermenta de comunicação pode estar se tornando obsoleta. As funções do uso da 

internet citadas pelos jovens foram diversão, comunicação e informação. Em relação 

a esse uso, alguns jovens afirmaram: “Sei lá, entender mais o planeta, como é que 

ele funciona.”; “E também tem aquela outra coisa, que, na internet a gente consegue 

ver o que acontece fora, as notícias, tipo, acidente da Niemeyer que caiu, a 

ciclovia.”; “Tem foto dos coleguinhas”. 

De acordo com os estudos de Assunção e Matos (2014), acerca dos usos do 

Facebook pelos adolescentes, são preferencialmente para acompanhar 

acontecimento da vida de outras pessoas, para jogar, para conhecimento de alguns 

eventos e para conversas através do chat do aplicativo. De forma geral, o que se 

observa é a predominância do fator da comunicação no uso da internet. 

Ao perguntar-se da importância que a internet tinha para eles, um dos jovens 

afirmou: “É muito mais fácil procurar no celular do que no computador ou na 

biblioteca”. O dia a dia desses jovens acontece por meio de seus aparelhos 

celulares, as trocas, as conversas, as interações de modo geral. Troca-se, por 

muitas vezes, o contato interpessoal pela troca de mensagens online.  

Os próprios adolescentes avaliaram esse uso como um vício: “Tem horas que 

é realmente muito importante, que você precisa falar com alguém e é o jeito mais 

rápido, mas tem horas e pessoas que usam isso no excesso e acabam atrapalhando 

a vida”. 

 Todas as cinco mães que participaram da pesquisa apontaram esse tempo 

de conexão como excessivo, afirmando que os filhos poderiam utilizar melhor esse 

tempo que ficam conectados: “Acho muito, mas é bastante difícil de controlar mesmo 

durante o período escolar, ela fica com o celular.” (Mãe 1); “Eu acho que ela perde 

muito tempo vendo bobagens, ela poderia perder mais tempo, sei lá, ela podia 

perder não, ela poderia estar mais tempo buscando coisas interessantes.” (Mãe 2); 

“Acho que ele fica tempo demais, deveria ficar um pouco menos.” (Mãe 3); “É muito 

tempo. (...) eu acho que o telefone é a maquininha, que na verdade é o computador 
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portátil de mão que eu sinto que eles estão assim, usando muito mais, porque é uma 

coisa fácil, rápido, acessível.” (Mãe 4); “Eles não deveriam ficar tanto tempo 

conectados, mas é muito difícil esse controle, parece que eles estão, literalmente, 

induzidos a ficar em tudo que tem tecnologia.” (Mãe 5). 

A visão que os adolescentes apresentaram em relação à opinião dos pais 

quanto ao uso da internet demonstram certa proximidade, mas apontam, ao mesmo 

tempo, uma dificuldade na comunicação entre as partes, quando dizem que seus 

pais não sabem exatamente para que eles utilizam a internet: “Meus pais odeiam!”; 

“A minha mãe acha que o tempo que a gente está na internet a gente poderia estar 

estudando, que a gente poderia estar fazendo outra coisa, que a gente poderia estar 

fazendo um uso melhor do nosso tempo.”; “É porque, sempre que a gente usa a 

internet, eles acham que a gente está usando pra ficar brincando, mas a internet 

pode ser usada pra um bando de coisas, por exemplo, tem muita gente que trabalha 

na internet. Os adultos não percebem isso, que a internet é um meio de você ganhar 

dinheiro”. 

A argumentação lançada pelos adolescentes de que não utilizam a internet da 

maneira que pensam os pais pensam se apoia na ideia de eles acreditarem que as 

tecnologias ajudam em suas relações com os amigos por possibilitar diferentes 

formas de se comunicar, com mais liberdade para se expressar, mas ao mesmo 

tempo eles não percebem que esses meios dificultam a distinção entre mundo real e 

virtual (SPIZZIRRI et al, 2012). As novas tecnologias reestruturam a sociedade, 

substituindo as formas de interação, nesse aspecto “a virtualidade é a refundação da 

realidade através de novas formas de comunicação socializável.” (Castells, 

Conferência 2005. P. 24). 

Por outro lado, alguns jovens afirmaram que utilizar a internet era bom para 

se distrair já que ficavam sozinhos em casa: “Eu acho que tipo assim, se eu não 

tenho ninguém na minha casa, o único meio de eu me divertir é o meu celular e meu 

computador.”; “Eu acho que é bom porque senão eu vou ficar sozinho em casa”. 

Outro aspecto levantado nas entrevistas foi o fato de os próprios pais estarem 

inseridos no contexto da tecnologia ao ponto que eles mesmos não conseguem 
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passar o exemplo para os filhos: “Hoje em dia infelizmente está difícil segurar, até 

porque a gente mesmo que é adulto, se vê toda hora com a carinha na tela pra ver 

se alguém chamou a gente no WhatsApp” (Mãe 2). É importante lembrar que a 

questão das novas tecnologias afeta a sociedade de um modo geral e no caso 

referido, os pais, que tentam controlar o uso dos filhos se encontram em contradição 

ao perceberem que também precisam administrar seu próprio uso. 

 

 

4.2 A INTERNET COMO PROPAGADORA DE VALORES MORAIS 

A interferência que o uso da tecnologia traz para as interações e o cotidiano 

dos indivíduos não se limita a fatores de conduta e de hábitos, mas também se 

relaciona à categorias do pensamento, visto que o sistema de redes proporciona 

ampliação e intensificação das informações disseminadas na internet.  

O excesso de informação, característico da supermodernidade (AUGÉ, 1994), 

não só pode facilitar a comunicação entre as pessoas – pela grande disponibilidade 

de conhecimento – e crescimento intelectual, mas da mesma forma, pode funcionar 

como instrumento que auxilia na formação de opinião. Pensando no jovem, que vive 

um momento de preparação para o convívio social, o tipo de informação que lhe é 

oferecido pode exercer importante papel na formação de seus valores morais, isso 

pode ser multiplicado quando esses valores não são coerentes com os que os pais 

tentam transmitir no processo de criação. 

O controle sob quais informações vão entrar na vida dos filhos seria uma 

ilusão para os pais, mas, inevitavelmente, a tentativa de acerto nesse processo de 

educação leva os pais a buscarem certo domínio sobre alguns assuntos que vão, 

em algum momento, fazer parte do cotidiano de seus filhos. O papel que a internet 

pode exercer nessa situação - assim como outras mídias - é levar assuntos mais 

polêmicos da sociedade para o conhecimento do jovem antes mesmo que os pais o 

apresentem ou de uma forma diferente do que eles tentaram passar.  
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É o caso de questões como homossexualismo, aborto e feminismo, 

levantados na pesquisa por ambas às partes envolvidas. Os jovens afirmaram: ”A 

internet é feita de polêmica!”; “Eu acho que discussões sobre as coisas da 

sociedade, assim, tipo aborto.”; “A opinião de pessoas que você segue em 

determinada situação pra poder ver o ponto de vista de todo mundo, tipo um 

assunto, aborto, alguma coisa assim, tem opinião de pessoas diferentes, que 

algumas são a favor e algumas super contra. Feminismo também... são temas 

polêmicos."; “Os meus pais, eles são contra, eles não são muito chegados a gente 

que tem outras opções sexuais e eu não sou assim, então eu me sinto muito mais a 

vontade pra falar desse assunto na rede do que em casa". 

 Entre os depoimentos das mães, é possível identificar as mesmas questões 

através do ponto de vista do outro lado da relação: "Ela me chama o tempo todo de 

homofóbica, entendeu? (...) porque a minha geração teve uma outra criação..." (Mãe 

2); “Qualquer coisa que você fala de homossexualismo, qualquer coisa, gera conflito, 

há uma  fala agressiva como se a gente tivesse uma postura homofóbica." (Mãe 5); 

“Essa ideologia de gênero, na minha visão, tá? Uma inversão de valores que está 

acontecendo hoje em dia.” (Mãe 2). 

A busca por respostas rápidas e práticas é característica dessa nova geração, 

que coloca a internet como uma importante ferramenta (SPIZZIRRI et al, 2012). 

Trata-se de um espaço onde se está em contato com muitas pessoas e informações 

e nesse aspecto se torna delicada a tarefa de controle sobre esses conteúdos. Essa 

situação não foi vivenciada pela geração dos pais e por isso eles se encontram 

inseridos num conflito entre suas ideias e a de seus filhos. Pensando na ideia de 

Bourdieu de que a busca de cada geração se relaciona com a estrutura de acesso à 

bens referentes ao período em que se encontram (1986), é possível compreender 

essa lógica usando o capital cultural no lugar do capital econômico e assim entender 

os bens como valores morais. O que os pais em sua época buscavam como padrão 

moral é diferente do que buscam os jovens hoje, exatamente pela influência do 

momento em que se vive, e no caso em questão, o peso que o acesso à internet traz 

para esse novo período.  
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Outro aspecto levantado nas entrevistas foi a influência que a utilização da 

ferramenta Youtube pode trazer para esses jovens na categoria do pensamento. O 

termo youtuber foi citado no relato das mães, como pessoas – famosas naquele 

meio – que postam vídeos com frequência em suas páginas e são seguidos por 

infinitos jovens.  

Essas personalidades acabam se tornando um padrão para seus seguidores, 

que naturalmente buscam pessoas para se espelhar. Isso pode ser visto no relato de 

um dos jovens: “Eu gosto de ver a opinião das pessoas sobre determinado assunto”. 

Uma das mães afirmou a vontade de sua filha de se tornar uma dessas 

personalidades: “pensar em ser youtuber, de ter um canal para postar o que ela 

gosta (Mãe 1)”. 

Duas mães apontaram de forma direta para a influência que o Youtube causa 

na vida de seus filhos: “Ela assiste muito vídeo, né? De canais, no Youtube, né? 

Então tem uns canais que causa uma influência muito maior, isso é verdade [...]ela 

acessa aquele canal daquele “Felipe Neto”, né? Que é um canal lá de uma pessoa 

assim famosa que fala um monte de besteira e tal, não sei o que, então ele usa 

muito palavrões aí eu percebo que, na verdade, conforme vai assistindo muito, 

aquilo causa influência no comportamento, nas ideias, né?[...] O Youtube, ele 

realmente causa uma influência muito grande devido a esses canais, né? Que essa 

criançada toda gosta de assistir, né? “Kéfera”, “Felipe Neto” e outros que eu 

sinceramente não estou lembrando o nome e eles causam uma influência direta.” 

(Mãe 4); “Assistem muito aqueles youtubers, né? Aquelas pessoas que ficam o 

tempo inteiro falando um monte de baboseira! (Mãe 5). 

Em relação ao comportamento dos jovens, nota-se, pelo discurso das mães, 

uma mudança que se relaciona com as ideias advindas da internet: “Às vezes me 

irrita, principalmente quando a gente está em família, todo mundo querendo 

conversar e tal. (Mãe 2); “Eu observo realmente uma mudança de comportamento e 

de ideias sim. (Mãe 4); “A gente tem vivido mudanças que ocorreram no 

comportamento, nas escolhas, defendendo de forma agressiva um ponto de vista.” 

(Mãe 5).  
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Os filhos defendem os aspectos positivos da internet, como nos discursos: 

“Sim, porque pessoas que não gostam e gostam de um assunto, pela internet, elas 

conseguem se comunicar muito mais rápido.”; “A internet é tipo assim, é o meio que 

você consegue descobrir novos horizontes, tipo, provavelmente a gente não teria 

falando nem metade do que a gente sabe hoje em dia se não fosse a internet.”  

Ainda defendendo seus usos, os jovens afirmam preferir as redes em função 

da cobrança que sofrem dos pais: “Com os amigos, porque eles dão opinião, você 

não vai levar bronca e tal”.  

Apesar disso, a opinião das mães indica uma preocupação com a mudança 

de comportamento que elas percebem nos filhos, como: “Normalmente o que assiste 

são coisas que tem muito palavrão, pouco conteúdo de fato relativo aos valores que 

a gente gosta e preza [...] Normalmente são céticos a qualquer religião, a gente já 

vivia religião, frequenta, pratica o catolicismo.” (Mãe 1); “Sou cristã, sou evangélica, 

então, eu tenho as minhas convicções e eu procuro passar isso pra ela, mas muito 

disso foi corrompido pela internet, não só pela internet, pelos amigos, pela 

globalização de uma forma geral, entendeu? [...] Ela tem que ter uma visão, um valor 

que eu passo à ela, é o valor de família tradicional, entendeu?” (Mãe 2);  

Ainda sobre a questão do comportamento dos filhos, outras duas mães 

afirmaram: “Uma coisa que eu notei de comportamento, realmente foi o uso 

demasiado de palavrões [...]O que eu percebo é um conflito total entre as minhas 

ideias, os meus valores, que são totalmente tranquilos, tentando sempre passar 

valores assim que ela pense no outro e que ela vá agir.” (Mãe 4); “Já vivenciei e 

vivencio conflito. Em valores que a gente tenta passar na educação dos filhos. 

Parece que o tempo é muito diferente[...]Naquele universo da internet, há uma 

tendência a não respeitar, a não ter valor, a não ter ética, são questões assim, 

primordiais, questões de confiança, questão de respeito, isso tudo parece não existir 

mais, entendeu? [...] Parece que eles não têm vínculo nenhum com a família, com a 

religião, com os valores. Eles estão simplesmente soltos. Parece que estão 

perdidos.” (Mãe 5). 

Isso ocorre porque as mídias, que fazem parte do cotidiano das crianças, são 

vistas de forma negativa, como vias de influência comportamental e isso acontece 
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porque, nessa fase que os jovens se encontram, por sua falta de experiência, 

acabam por não conseguir discernir os conteúdos que acessam. (RIBEIRO, 

BATISTA, 2010). Refletindo sobre esse cenário de influências da era da internet, 

constata-se uma situação de crise, não como momento, mas de certa maneira como 

uma forma permanente, trata-se de uma realidade que “penetra profundamente no 

centro da auto identidade e dos sentimentos pessoais.” (GIDDENS, 2002. P.19). 

 

 

4.3 A LIBERDADE NAS REDES E O DESCONHECIMENTO DOS PAIS 

Uma das razões que motivam os adolescentes a utilizarem as redes é a 

sensação de liberdade que elas proporcionam, não só para os jovens, mas para 

todos os usuários. As transformações que esse novo momento trouxe para as 

relações se justifica não só pela praticidade e rapidez que a internet oferece, mas 

também pela possibilidade de uma interação diferente da face a face. 

Esse universo paralelo que parece existir dentro dos computadores e 

aparelhos móveis conectados à internet permite a seus usuários ações longe de 

olhares e julgamentos. No caso da relação entre pais e filhos, tendo a premissa de 

que é quase impossível um controle de fato sob os conteúdos acessados pelos 

filhos, esses se sentem confortáveis – muitas vezes por dominar mais esses meios 

do que seus pais, que são de outra geração – para falar o que pensam e buscar 

saciar suas curiosidades. 

Em relação a esses benefícios que o mundo da internet pode oferecer, alguns 

jovens relataram: “Tem coisa que é mais fácil você falar na internet do que 

pessoalmente, sabe?”; “Mais fácil do que encarar a pessoa”. Além de questões que 

permeiam simplesmente as barreiras da relação pais e filhos: “Tem coisas que tipo 

assim, seus pais, eles não tem a sua idade pra entender, tipo, eles já tiveram.”; “Tem 

coisas que você conta pra sua melhor amiga e não conta pra sua mãe”. 

Uma das mães relatou não haver segredos entre ela e sua filha em relação ao 

uso da internet: “Ela acessa do meu telefone várias vezes, então não existe segredo, 
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tá? Mas ela sabe que certas coisas não é bacana entrar, ela sabe que se ela quiser 

ver alguma coisa que é imprópria pra idade dela, normalmente ela vem e me 

chama.” (Mãe 2).  

Já outra mãe confessou acreditar não ser possível ter controle de fato sob 

esse uso: “A gente não tem a menor noção do que eles estão vendo. A gente tem 

que confiar naquilo que a gente conversa, mas eu sei que hoje isso é quase 

impossível, eles veem de tudo.” (Mãe 5). De um modo geral, esse ambiente das 

redes – independente de avaliações morais – parece ser dominado pelos jovens, um 

universo ao qual os pais não fazem parte e interagem pouco (SPIZZIRRI et al, 

2012). 

Em relação à tentativa de controle da parte dos pais, constatou-se que essa é 

feita mais pelo canal do diálogo, da tentativa de conscientização: “Não há nenhum 

controle específico em software, é mais mesmo na conversa.” (Mãe 1); “ Controlo 

sim, mas através de conversa, eu confio muito na minha filha, é claro, eu tenho 

acesso liberado, eu tenho a senha do telefone dela, senha de e-mail, de Facebook, 

de tudo.” (Mãe 2); “Fico de olho sempre que posso, vou lá toda hora e dou uma 

olhada pra ver se ele está jogando realmente.” (Mãe 3); “Eu não controlo muito não, 

[...] eu confio muito nela, eu oriento bastante ela, sobre a questão de tomar cuidado 

com qual é o tipo informação que ela vai falar sobre ela nas redes.” (Mãe 4); “O 

tempo eu tento controlar, administrando com as questões da rotina escolar, das 

dinâmicas de curso, essas coisas. Boto um tempo, mas quanto aos conteúdos, é 

muito difícil, porque mesmo que você bote senha, eles sempre dão um jeito de ver o 

que quer.” (Mãe 5). 

Mesmo com as tentativas de controle, de um modo geral, foge do domínio dos 

pais a possibilidade de um controle rigoroso sob os conteúdos que seus filhos 

acessam. Em relação a esse assunto foram feitas questões chamadas de 

“Questionário Secreto”, onde os jovens não precisariam se identificar e assim falar 

mais livremente sobre questões íntimas e de caráter impróprio.  
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Foram constatados os seguintes resultados: Oito dos dez jovens afirmaram 

acessar conteúdos sem conhecimento dos pais ou pessoas próximas. Dentre as 

opções os jovens mostraram maior interesse em jogos, mas uma parte significativa 

marcou os itens de “sexo” e “conversa com estranhos”: 

 

 

Gráfico 2: Conteúdos Impróprios Acessados. 

Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Levando em consideração o perfil demográfico dos participantes – maioria 

menina e com treze anos – a liberdade no contato com a internet independe, no 

caso do presente estudo, da concepção que se cria em relação ao gênero e a faixa 

etária. Outra possível interpretação desses dados é que, apesar de todas as mães 

tentarem algum tipo de controle em relação à utilização da internet por parte dos 

filhos, oito dos dez entrevistados, ou seja, a maioria dos jovens, confessou um 

acesso à conteúdos indevidos.  

Esse tipo de uso feito pelos jovens pode trazer riscos para sua segurança em 

fator de exposição – visto que 20% afirmaram se comunicar com pessoas 

desconhecidas – além da vulnerabilidade em relação a pedófilos, ou a qualquer tipo 
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de exploração em função da obtenção dos dados dos jovens por parte de pessoas 

com má índole além das consequências da própria exposição do jovem que pode 

ser levado, de alguma forma, a postar fotos próprias de caráter constrangedor 

(ROSADO et al, 2014). 

Por outro lado, uma das mães levantou a questão da privacidade, o que pode 

ajudar a afastar os pais da possibilidade de um maior conhecimento sobre o 

envolvimento de seus filhos com a internet: “Hoje em dia eu vejo que a gente pegar, 

nós mães, ou pais né? Pegarem o telefone de um filho seria o que equivale a pegar 

uma agenda, um diário do que a gente tinha quando a gente era mais nova, então é 

aquela coisa de que eles pedem muito privacidade né?” (Mãe 4).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através desta pesquisa, foi possível constatar a forma como a tecnologia está 

imersa no convívio social, principalmente no que diz respeito aos jovens – que 

pertencem à geração já nascida nessa realidade – e às interferências que essa 

imersão traz para a relação dos mesmos com suas famílias, mais especificamente 

no processo de criação. 

Apesar da pequena amostra e do escopo da pesquisa, foram apresentadas 

respostas que ampliaram o campo de reflexão. Ao analisar principalmente o discurso 

das mães, foi possível perceber que estavam presentes em seus cotidianos outras 

diversas questões em relação ao tema estudado, o que enriqueceu muito a reflexão 

produzida no presente estudo. Questões como: a influência dos ditos youtubers no 

comportamento de seus filhos; ideologias em relação à assuntos polêmicos como 

homossexualismo; e a privacidade dos filhos. 

 Ao avaliar o discurso dos filhos, constatou-se a principal argumentação 

apontada por eles é a utilização da internet para otimizar o tempo e ampliar o 

conhecimento, além da possibilidade de multiplicar as próprias relações. Apesar de 

confessarem que o uso deles pode ser excessivo e beirar o vício, os jovens 

defendem o acesso à internet de um modo geral como positivo.   

As queixas apontadas pelas mães entrevistadas podem ser destacadas em 

dois grupos: a dificuldade do controle sob o acesso dos filhos e a divergência de 

pensamentos e valores. Os aparelhos celulares interferem nesse controle, pois o 

filho fica mais tempo conectado e acaba tendo mais privacidade sobre o que acessa 

já que o aparelho é pessoal. Independente do local e dos meios de acesso, por mais 

que os pais tentem impor ordens e limites, os jovens, dominando melhor as 

ferramentas, conseguem burlar de alguma forma essa autoridade.  

Em relação à divergência de pensamentos e valores, o que concerne o ponto 

central do estudo, toca a principal investigação da pesquisa: a forma como o 

excesso de informação – e da mesma maneira a influência que essas informações 

trazem – reelabora o processo de criação permeando a relação entre pais e filhos. O 
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conflito geracional que sempre foi uma questão latente nas relações familiares, 

passa a obter um novo teor quando analisado em associação à imersão das novas 

tecnologias nessas interações. A influência que os youtubers e os demais conteúdos 

das redes – dentro da perspectiva da supermodernidade – causam na construção de 

ideologias e comportamentos dos jovens acaba criando uma situação de choque 

com as ideias e valores transmitidas pelos pais no processo de criação. 

A rápida transformação do universo tecnológico faz com que os significados e 

funções se atualizem constantemente. Desde aparelhos até programas e até mesmo 

hábitos, dentro desse contexto, se transformam rapidamente. Essa questão do 

tempo também pode ser constatada entre as produções acerca do tema. 

Pesquisas acadêmicas que dentro dos próprios padrões são tomadas como 

recentes, no que diz respeito à ferramentas e hábitos na internet passam a não 

condizer mais plenamente com a realidade, sem deixar de contribuir com valor da 

produção para a reflexão da área. As ferramentas utilizadas online podem se tornar 

obsoletas num período de tempo curto em relação à atualização das categorias de 

pensamento nas produções acadêmicas. Dessa forma, são necessárias constantes 

reflexões em relação ao tema abordado na pesquisa.  
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7 APÊNDICES 

APÊNDICE 1 — PERGUNTAS FEITAS PARA OS JOVENS 

 

I) QUESTIONÁRIO INICIAL 

1. Quantos anos você tem?   ______ 
2. Quais redes você acessa na internet pelo celular e computador? 

(   ) WhatsApp     (   )Facebook /Messenger    (   )Google     (   )Youtube 
(   )E-mail     (   )Outros chats e ferramentas de conversa     (   ) Jogos 
 

3. Quanto tempo aproximadamente você costuma ficar conectado a essas 
redes? 
(   ) Menos de 3 horas por dia     (   ) De 3 a 5 horas por dia      
(   ) De 5 a 10 horas por dia     (   ) Mais de 10 horas por dia 
 

II) ENTREVISTA  COLETIVA 
 

1. Como vocês avaliam esse tempo que vocês ficam conectados? 
2. O que vocês acham que seus pais pensam sobre isso? 
3. Qual a importância desse acesso à internet para vocês? 
4. Falem sobre os assuntos mais interessantes e atuais que vocês têm 

acompanhado. 
5. Vocês se sentem mais a vontade pra conversar e falar suas opiniões na 

internet do que em família? Vocês podem me dar exemplos? 
 

III) QUESTIONÁRIO SECRETO 

1. Você utiliza alguma ferramenta da internet sem o conhecimento de seus 
pais ou outras pessoas próximas? 
(   ) Sim     (   )Não 
 

2. Se você respondeu sim, qual tipo de conteúdo você acessa? 
(   ) Sexo     (   ) Violência     (   ) Conversas com pessoas desconhecidas     
(   )Jogos 
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APÊNDICE 2 — PERGUNTAS FEITAS PARA AS MÃES 

 
1. Quanto tempo aproximadamente seu filho/filha costuma ficar conectado 

a essas redes? 
(A) Menos de 3 horas por dia      

(B) De 3 a 5 horas por dia      

(C) De 5 a 10 horas por dia      

(D) Mais de 10 horas por dia 
 

2. Como você avalia o tempo que seu filho fica conectado? Quais ferra-
mentas ele costuma mais utilizar quando conectado (seja via computa-
dor ou celular)? 
 

3. Você controla o acesso de seu filho em relação ao tempo e aos conteú-
dos? De que maneira? 
 

4. Você já notou alguma mudança de comportamento ou de pensamen-
to/ideologia de seu filho que acredite ser ocasionada pelo uso da inter-
net? Pode me dar algum exemplo? 

 
5. Você já vivenciou ou vivencia algum conflito entre os valores que você 

tenta passar para o seu filho e as informações que ele absorve na inter-
net? Comente. 
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APÊNDICE 3 — TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM OS JOVENS 

 

1. Como vocês avaliam esse tempo que vocês ficam conectados? 

–Vício!(Vários respondem) 

- As horas passam muito rápido e você não percebe que está passando.  

- Tem horas que é realmente muito importante, que você precisa falar com alguém e 

é o jeito mais rápido, mas tem horas e pessoas que usam isso em excesso e 

acabam atrapalhando a vida escolar e a vida pessoal. 

- Eu uso bastante! 

- Eu uso muito Twitter e WhatsApp! 

- Eu uso muito WhatsApp, Facebook e Google! 

- Eu jogo muito videogame! 

- Eu fico muito no Twitter e no WhatsApp! 

- Eu acho que eu nem uso tanto assim. 

- Eu acho que não é bom. 

- Eu acho que é bom porque senão eu vou ficar sozinho em casa. 

- Eu acho que eu perco muito tempo da minha vida na internet para nada. 

- Eu acho que tipo assim, se eu não tenho ninguém na minha casa, o único meio de 

eu me divertir é o meu celular e meu computador. 

 

2. O que vocês acham que seus pais pensam sobre isso? 

- Meus pais odeiam! 

- Eles odeiam porque eu vou virar vagabundo, vou virar mendigo e ficar na rua. 

- Exatamente! 

- Tem muita gente que trabalha com internet. 

- A minha mãe acha que o tempo que a gente está na internet a gente poderia 

estar estudando, que a gente poderia estar fazendo outra coisa, que a gente 

poderia estar fazendo um uso melhor do nosso tempo. 

- É porque, sempre que a gente usa a internet, eles acham que a gente está 

usando pra ficar brincando, mas a internet pode ser usada pra um bando de 

coisas, por exemplo, tem muita gente que trabalha na internet. Os adultos não 

percebem isso, que a internet é um meio de você ganhar dinheiro. 

- Eles não aceitam. 
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3. Qual a importância desse acesso à internet pra vocês? 

- Diversão! 

- Comunicação! 

- Informação! 

- É bom pra informações! 

E aqui pro colégio? Faz diferença? (Pergunta acrescentada para expandir a 

resposta) 

- Faz. O Google, pra fazer trabalho. 

- É muito mais fácil procurar no celular do que no computador ou na biblioteca. 

- É mais rápido. 

 

4. Falem sobre os assuntos mais interessantes e atuais que vocês têm acompa-

nhado. 

– Tudo! 

- “Carreta furacão”! 

- Você sabe o que é “carreta furacão”? 

- Todo dia tem um “meme” diferente. 

Tem assuntos polêmicos? (Pergunta acrescentada para expandir a resposta) 

- Tem! 

- Muitos! 

- Tipo casais, pessoas que estão namorando. Tipo, nossa, meu Deus, a pessoa está 

namorando tal pessoa... 

- A internet é feita de polêmica! 

- Vamos supor, vou postar no Twitter, a pessoa está com tal pessoa e aí vem outro, 

vai ter gente que vai gostar... 

- Tem foto dos coleguinhas... 

- Eu gosto de ver a opinião das pessoas sobre determinado assunto. 

- Sei lá, entender mais o planeta, como é que ele funciona. 

- Eu acho que discussões sobre as coisas da sociedade, assim, tipo aborto... 

- Tipo, os paulistas e os cariocas, biscoito ou bolacha, tem uma polêmica enorme 

disso. 

- E também tem aquela outra coisa, que, na internet a gente consegue ver o que 

acontece fora, as notícias, tipo, acidente da Niemeyer que caiu, a ciclovia. 
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- A opinião de pessoas que você segue em determinada situação pra poder ver o 

ponto de vista de todo mundo, tipo um assunto, aborto, alguma coisa assim, tem 

opinião de pessoas diferentes, que algumas são a favor e algumas super contra. 

Feminismo também... são temas polêmicos. 

 

Vocês acham que seria diferente sem a internet? (Pergunta acrescentada para 

expandir a resposta) 

- Sim, porque pessoas que não gostam e gostam de um assunto, pela internet, elas 

conseguem se comunicar muito mais rápido. 

- A internet é tipo assim, é o meio que você consegue descobrir novos horizontes, 

tipo, provavelmente a gente não teria falando nem metade do que a gente sabe hoje 

em dia se não fosse a internet. 

- Também tem a ver aquele negócio, há um mês, que a internet ia ter limite. 

 

 

5. Vocês se sentem mais a vontade pra conversar e falar suas opiniões na inter-

net do que em família? Vocês podem me dar exemplos? 

- Sim (vários responderam) 

- Não (apenas um) 

 

Vocês se sentem mais a vontade falando suas coisas com os pais ou na rede? 

(Pergunta acrescentada para expandir a resposta) 

- Na rede! 

- Com os amigos, porque eles dão opinião, você não vai levar bronca e tal. 

- Os meus pais, eles são contra, eles não são muito chegados à gente que tem 

outras opções sexuais e eu não sou assim, então eu me sinto muito mais a vontade 

pra falar desse assunto na rede do que em casa. 

- Tem coisa que é mais fácil você falar na internet do que pessoalmente, sabe?  

- Mais fácil do que encarar a pessoa. 

- Tem coisas que tipo assim, seus pais, eles não tem a sua idade pra entender, tipo, 

eles já tiveram. 

- Tem coisas que você conta pra sua melhor amiga e não conta pra sua mãe. 
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APÊNDICE 4 — TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM AS MÃES 

 

 

MÃE 1 
 

1. C 

2. Youtube e o WhatsApp também. Acho muito, mas é bastante difícil de controlar 

mesmo durante o período escolar, ela fica com o celular, então contabiliza algum 

tempo desse e em casa é maior o tempo, mas também é um pouco complexo pra 

controlar uma vez que hoje a casa praticamente está conectada, né? Ela também 

assiste séries, que são conectadas à internet. 

3. Não há nenhum controle específico em software, é mais mesmo na conversa, na 

responsabilidade com outras atividades, pra que se divida o tempo entre as ativida-

des de deveres e tarefas fora o que é o prazer de ficar conectado assistindo o que 

ela gosta. 

4. Não exatamente de comportamento ou ideologia, mas algo do tipo de pensar em ser 

youtuber, de ter um canal para postar o que ela gosta, já teve algumas iniciativas, 

mas não foi adiante, não é algo que de fato ela se dedica pra fazer, então não vejo 

como tendo esse tipo de influência. 

5. Sim. Isso é um dos maiores problemas que eu vejo. Normalmente o que assiste são 

coisas que tem muito palavrão, pouco conteúdo de fato relativo aos valores que a 

gente gosta e preza. Normalmente são céticos a qualquer religião, a gente já vivia 

religião, frequenta, pratica o catolicismo, então são coisas que realmente me preo-

cupam um pouco em relação a essa influencia, apesar de já ter respondido anteri-

ormente que não vejo que isso a torne diferente daquilo que a gente preza e traba-

lha no dia a dia, mas ao que a gente observa é que realmente é uma perda de tem-

po porque não tem muita coisa que agregue. 
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Mãe 2 

1. C 

2. WhatsApp e Facebook. Geralmente ela fica conectada na minha frente, que ela vive 

muito grudada comigo, nos somos muito próximas, eu sei que na escola ela não fica 

muito porque não pode. O tempo que ela não está na escola geralmente ela está 

próxima a mim por algum motivo, aí raramente ela está na internet e eu não estou 

vendo, porque ela fica muito pelo celular, não fica muito pelo computador não, vive 

com o dedinho no celular. Às vezes me irrita, principalmente quando a gente está 

em família, todo mundo querendo conversar e tal, mas já estou tentando impor al-

guns limites e ela tem obedecido, sabe? Eu acho que ela perde muito tempo vendo 

bobagens, ela poderia perder mais tempo, sei lá, ela podia perder não, ela poderia 

estar mais tempo buscando coisas interessantes no Google, e tal, ela até busca, 

mas nada próximo do que ela perde com rede social, entendeu? Esse grupinho de 

amigos, ficam rindo, um negócio de Snapchat, aquela coisa. Mas eu vejo que pode-

ria ser muito mais produtivo, entendeu? Mas hoje em dia infelizmente está difícil se-

gurar, até porque a gente mesmo que é adulto, se vê toda hora com a carinha na 

tela pra ver se alguém chamou a gente no WhatsApp e tal, as vezes por motivo de 

trabalho e acaba que o exemplo vai embora, mas aqui em casa a gente está come-

çando a tentar botar uma regrinha nisso e parece que ela está começando a se 

adaptar, mas até agora era assim como eu estou te falando, de cinco a dez horas e 

mais rede social do que qualquer outra coisa. 

3. Sim. Controlo sim, mas através de conversa, eu confio muito na minha filha, é claro, 

eu tenho acesso liberado, eu tenho a senha do telefone dela, senha de e-mail, de 

Facebook, de tudo, ela acessa do meu telefone várias vezes, então não existe se-

gredo, tá? Mas ela sabe que certas coisas não é bacana entrar, ela sabe que se ela 

quiser ver alguma coisa que é imprópria pra idade dela, normalmente ela vem e me 

chama num cantinho mãe, queria ver isso, isso e aqui e eu confio muito na minha 

filha, minha filha é muito minha amiga, muito minha parceira e ela não tem nem por-

que esconder alguma coisa de mim, não existe necessidade, entendeu? 

4. Sim, sim. Ela me chama o tempo todo de homofóbica, entendeu? Porque diz respei-

to a esse tipo de coisa, porque a minha geração teve uma outra criação, eu sou cris-

tã, sou evangélica, então, eu tenho as minhas convicções e eu procuro passar isso 

pra ela, mas muito disso foi corrompido pela internet, não só pela internet, pelos 
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amigos, pela globalização de uma forma geral, entendeu? Mas já assim nesse senti-

do, entendeu? Nesse sentido já, principalmente com relação à homossexualidade. 

5. Sim. É essa questão que eu acabei de te falar, é principalmente essa lei agora que 

graças a Deus ela não passou, enfim, isso é uma coisa pessoal, por favor não me 

julgue, tá? Eu estou respondendo a pesquisa. (risos) Essa ideologia de gênero, na 

minha visão, tá? Uma inversão de valores que está acontecendo hoje em dia. Isso é 

algo que gera conflito, mas não um conflito enorme, mas eu temo pelo futuro, enten-

deu? Porque eu sou muito conservadora. É exatamente nesse ponto aí. Não sou 

homofóbica, não sou nada disso, mas eu acho que ela, acho não, eu sei que ela tem 

que ter uma visão, um valor que eu passo à ela, é o valor de família tradicional, en-

tendeu? E isso um pouco que se perde nesse mundo que a gente está vivendo né? 

Isso vem muito da internet, muito, mas muita coisa da internet, muita. É mais isso 

mesmo. 

 

 

Mãe 3 

1. B 

2. Ele utiliza mais jogos, ele joga no computador com os amigos dele. Acho que ele fica 

tempo demais, deveria ficar um pouco menos. 

3. Fico de olho sempre que posso, vou lá toda hora e dou uma olhada pra ver se ele 

está jogando realmente. 

4. Não, não notei nada. Eu não vi mudança alguma em relação à isso. 

5. Não, não temos conflito nenhum. 

 

 

Mãe 4 

1. C 

2. A questão é assim, que eu como mãe, eu observo realmente nessa criançada de 

hoje, a questão de que eles têm ficado muitas horas realmente, conectados em tele-

fones, no caso ela, os smartphones, né? Então eu posso te falar que ela realmente 

fica muito tempo e isso é uma coisa que eu tenho visto e que eu tenho conversado 

com algumas amigas que são mães e elas realmente comprovam e a gente conver-



44 

 

sa muito sobre essa questão de o que fazer pra que a gente consiga ter mais contro-

le sobre essas crianças em relação ao uso dos smartphones né? Eu observo que 

minha filha e outras colegas dela ficam entre cinco e dez horas, que se você for con-

tar desde a hora que acorda, porque eu percebo que assim que ela acorda, ela já 

mexe no telefone, até o final do dia, quer dizer, inicia o dia já olhando no telefone e 

encerra o dia também lá no telefone, então, pra te falar a verdade, são de cinco a 

dez horas. É muito tempo. E eu te falo que não é só a parte do telefone não, quer 

dizer, tem a parte lá do telefone, mas eu acho que o telefone é a maquininha, que na 

verdade é o computador portátil de mão que eu sinto que eles estão assim, usando 

muito mais, porque é uma coisa fácil, rápido, acessível, dá pra você levá-la para 

qualquer canto, porque ela mesma, ela não usa muito o computador, tipo o notebook 

e desktop, o que ela mais usa mesmo é o “smartphone”, que é um computadorzinho 

portátil, né? Então, ela usa mesmo é mais o telefone celular dela. Bom, o que eu 

acho, o que eu percebo e vejo que minha filha usa muito são as redes sociais. Isso é 

uma coisa que eu percebo, que é esse Snapchat direto, o WhatsApp e o Facebook, 

mas eu acho que o que ela está mais usando agora é o WhatsApp, porque esse 

“softwarzinho”, ele proporciona realmente essa criançada poder montar grupos, en-

tão isso é uma tendência que eu tenho visto entre os adolescentes, são os grupos, 

então é o grupo lá da escola, que eles formam ali. E aí fica aquela coisa, e aí são 

grupos grandes às vezes, mas é assim, é o WhatsApp e o Snapchat. Enfim, são es-

ses o que eu vejo que ela usa mais.  

3. Olha, eu pra te falar a verdade, eu não controlo muito não, o que eu digo para minha 

filha, eu confio muito nela, eu oriento bastante ela, sobre a questão de tomar cuida-

do com qual é o tipo informação que ela vai falar sobre ela nas redes, né? O tipo de 

foto que ela vai postar o tipo de imagem dela e dos colegas, que eles estão postan-

do, o tipo de linguagem, o tratamento que um vai tendo com o outro, porque uma 

coisa que eu percebo é que quando eles usam esses grupos no WhatsApp, as ve-

zes a conversa esquenta, né? Ela fica mais quente, aí eles ficam conversando, ela 

se estressa e acaba que rola palavrão, que rola uns nomes assim, que um fica xin-

gando o outro via rede, né? Então isso é o que eu falo pra ela, pra ela tomar cuidado 

porque ela não vai ficar se expondo ali. Mas assim, controle sobre o que ela coloca 

nas redes, eu não controlo, até porque é uma coisa que eu percebo nela e em algu-

mas amigas dela é a questão de eles terem essa coisa de privacidade, eles querem 
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muito o lance da privacidade, né? Então é como se a gente estivesse invadindo, é 

engraçado que eu acho que hoje, porque eu tenho quarenta e três anos, é uma coi-

sa que eu tinha muito na minha idade era tipo aquele diário né? Que a gente escre-

ve confidências, não sei o que, que a gente não queria que amiga e mãe muito me-

nos, que pegasse. Hoje em dia eu vejo que a gente pegar, nós mães, ou pais né? 

Pegarem o telefone de um filho seria o que equivale a pegar uma agenda, um diário 

do que a gente tinha quando a gente era mais nova, então é aquela coisa de que 

eles pedem muito privacidade né? E eu confio muito na minha filha, então eu só as-

sessoro por fora. Eu não faço controle, como eu falei, eu confio nela, né? Em todo o 

conteúdo eu só oriento. É isso que a gente tem que fazer, né? Essa que é a parte 

mais importante, né? 

4. Sim, eu observo realmente uma mudança de comportamento e de ideias sim, tá? 

Isso depende do conteúdo que ela acessa, vamos supor, ela assiste muito vídeo, 

né? De canais, no Youtube, né? Então tem uns canais que causa uma influência 

muito maior, isso é verdade. Uma coisa que eu notei de comportamento, realmente 

foi o uso demasiado de palavrões, né? Um exemplo, ela acessa aquele canal daque-

le “Felipe Neto”, né? Que é um canal lá de uma pessoa assim famosa que fala um 

monte de besteira e tal, não sei o que, então ele usa muito palavrões aí eu percebo 

que, na verdade, conforme vai assistindo muito, aquilo causa influência no compor-

tamento, nas ideias, né? É nas palavras que usa, realmente, eu notei isso sim. E 

uma outra coisa que eu percebo é o seguinte: como hoje em dia ela assiste muito 

vídeos por esse Youtube, eu tinha até esquecido lá de falar que esse software, o 

Youtube, ele realmente causa uma influência muito grande devido a esses canais, 

né? Que essa criançada toda gosta de assistir, né? “Kéfera”, “Felipe Neto” e outros 

que eu sinceramente não estou lembrando o nome e eles causam uma influência 

direta, que além deles terem os canais, muitos estão montando peças de teatro, 

porque, de uma hora pra outra, aquilo ganha uma proporção que ganha um público, 

as pessoas vão assistindo, né? Muito grande! Se o cara começa com um número 

determinado de inscritos, daqui a pouco ele está com milhões de inscritos, então 

aquilo dali acaba que eles ficam assistindo muito, então é isso que eu percebo. Cau-

sa uma influência direta e em tudo, né? Porque essa idade que ela tem, porque ela 

tem treze anos, né? Absorve essa influência toda, né? Isso aí eu percebo sim. 
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5. Olha, assim, total! O que eu percebo é um conflito total entre as minhas ideias, os 

meus valores, que são totalmente tranquilos, tentando sempre passar valores assim 

que ela pense no outro e que ela vá agir, né? De forma mais branda, né? De forma 

mais pacífica, né? E que, enfim, é com tudo isso que ela faz de leitura e esses aces-

sos desses canais, no Snapchat, não ficar se expondo muito. Por mais que eu tenha 

o perfil dela no Facebook, eu não uso, eu uso muito pouco, né? Então é uma coisa 

assim que eu percebo. Um conflito muito grande, assim total, né? Total! Por mim, 

claro que a gente não pode deixar o filho fora de toda essa era, que nós estamos, na 

erada informação, mas você também não tem como colocar o filho numa bolha né? 

Isolado desse mundo, que é essa era toda de informação, mas essa informação to-

da, ela causa uma influência muito grande, o que os valores que a gente passa den-

tro de casa são totalmente contrários com o que esses softwares, essas redes soci-

ais passam de valores. Então há um conflito muito grande! O que a gente tenta, 

pais, eu tento fazer com a minha filha, é tentar conciliar isso. Ela vem me falando 

alguma ideia nova, ou com algum valor novo e eu vou lá e converso, rebato de uma 

forma dizendo: olha, não é bem assim, não é assim que a gente tem que se compor-

tar! Que uma coisa que eu percebo é que essa turminha, que tem treze anos, causa 

assim, uma influência muito grande no comportamento, é isso que eu percebo, é o 

comportamento que é totalmente alterado por cauda do acesso que fazem. 

 

Mãe 5 

1. B 

2. Eu acho que eles ficam no Youtube, são canais. Eu não tenho a menor noção do 

que eles utilizam! Mas assim, do que eu vejo, assistem muito aqueles youtubers, 

né? Aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro falando um monte de baboseira! Es-

se é o caminho que eu sempre, quando entro, vejo eles assistindo. Ficam muito 

tempo também no WhatsApp, mas a filha menor fica menos, a filha menor usa mais 

pra coisas que precisa trocar com coleguinhas, coisa escolar. Eu penso que eles 

não deveriam ficar tanto tempo conectados, mas é muito difícil esse controle, parece 

que eles estão, literalmente, induzidos a ficar em tudo que tem tecnologia, eles que-

rem mexer o tempo inteiro, mas eu penso que eles deveriam ficar em hora marcada, 

mas é muito difícil fazer isso. 
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3. O tempo eu tento controlar, administrando com as questões da rotina escolar, das 

dinâmicas de curso, essas coisas. Boto um tempo, mas quanto aos conteúdos, é 

muito difícil, porque mesmo que você bote senha, eles sempre dão um jeito de ver o 

que quer, né? E a gente não tem a menor noção do que eles estão vendo. A gente 

tem que confiar naquilo que a gente conversa, mas eu sei que hoje isso é quase im-

possível, eles veem de tudo. 

4. Bem, já notei. A gente tem vivido mudanças que ocorreram no comportamento, nas 

escolhas, defendendo de forma agressiva um ponto de vista, onde aquilo dali é só 

uma questão social, política, qualquer coisa assim. Parece se tornar mais ofensivo, 

mais agressivo. Por exemplo, qualquer coisa que você fala de homossexualismo, 

qualquer coisa, gera conflito, há uma fala agressiva como se a gente tivesse uma 

postura homofóbica. Aí não, a gente está conversando sobre a questão do homos-

sexualismo, né? Da homossexualidade entre as pessoas e às vezes isso soa como 

se a gente fosse homofóbica. E qualquer coisa que você converse sobre isso não 

pode gerar que é homofobia, é apenas conversar sobre o assunto. E aí há uma de-

fesa absurda em relação aquilo e outras coisas que influenciam a maneira de agir, 

dos colegas, fazendo coisas que a gente até então nem acreditava que iriam fazer. 

5. Sim. Já vivenciei e vivencio conflito. Em valores que a gente tenta passar na educa-

ção dos filhos. Parece que o tempo é muito diferente, né? Hoje se a repercussão 

das coisas que a gente dá de educação, não tem o mesmo tom que tinha anterior-

mente, parece que eles são guiados pelo que está rolando, né? Naquele universo da 

internet, há uma tendência a não respeitar, a não ter valor, a não ter ética, são ques-

tões assim, primordiais, questões de confiança, questão de respeito, isso tudo pare-

ce não existir mais, entendeu? Então eu tento, de toda maneira, me comportar como 

eu sempre me comportei e eu estou tendo, a todo tempo, que me adaptar e entro 

em crise, porque eu não quero me adaptar a esse novo mundo, né? Que é da falta, 

de vínculo, né? Parece que eles não têm vínculo nenhum com a família, com a reli-

gião, com os valores. Eles estão simplesmente soltos. Parece que estão perdidos. 

 
 

 


