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Título: curto, indica a temática

Introdução: enuncia um fato, informa o assunto
que será abordado;

Desenvolvimento: análise – argumentação;

Conclusão: reafirma opinião + comumente solução
é proposta ou exigida.

Editorial: esquema de 
produção

Máscara institucional
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Nomofobia: medo irracional de ficar sem seu
telefone celular ou ser incapaz de usar o
telefone por algum motivo, como a ausência de
um sinal, o término do pacote de dados ou a
carga da bateria.

“Vazio”, “sensação de perda”, “aperto no peito” foram alguns dos termos utilizados por Maria 
Carolina Moraes Ribeiro, uma publicitária, de 26 anos, quando foi questionada sobre como ela 
se sente quando está sem celular.
Sou muito desligada, vivo esquecendo as coisas nos lugares. Mas presto muita atenção com o 

celular para que isso não aconteça com ele. As vezes que já o deixei em casa foram dolorosas 
para mim. Me senti perdida. Por isso sempre checo se ele está comigo antes de sair”. 

Fonte: Saúde - iG @ https://saude.ig.com.br/2017-09-14/celular-nomofobia.html
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Você é dependente de seu smartphone? Classifique cada questão numa escala de 1 
(“discordo completamente”) a 7 (“concordo completamente”) e depois some seus pontos. 
Seja honesto!
1. Eu me sentiria incomodado se não tivesse acesso constante a informações através do meu 
smartphone.
2. Eu ficaria aborrecido se não pudesse buscar informações no smartphone na hora em que 
quisesse.
3. Não poder acessar notícias no meu smartphone (por exemplo acontecimentos, o tempo, 

) me deixaria nervoso.
4. Eu ficaria aborrecido se não pudesse usar meu smartphone e/ou suas capacidades quando 
quisesse.
5. A ideia da bateria de meu smartphone acabar me assustaria.
6. Se eu ficasse sem crédito ou se atingisse meu limite mensal de dados, entraria em pânico.
7. Se o celular ficasse sem sinal ou se não houvesse conexão com Wi-Fi, eu checaria 
constantemente para ver se o sinal voltava ou se eu pudesse encontrar uma rede Wi-Fi.

Teste
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8. Se eu não pudesse usar meu smartphone, teria medo de ficar isolado em algum lugar, 
sem poder ir embora.
9. Se eu não pudesse checar meu smartphone por algum tempo, teria vontade de checar.
Se eu não tivesse meu smartphone comigo...
10. Eu ficaria ansioso, porque não poderia me comunicar instantaneamente com meus 
familiares e/ou amigos.
11. Eu ficaria preocupado porque minha família e meus amigos não teriam como me achar.
12. Ficaria nervoso porque não conseguiria receber ligações e mensagens de texto.
13. Eu ficaria ansioso porque não poderia estar em contato com minha família e meus 
amigos.
14. Eu ficaria nervoso porque não saberia se alguém tentou entrar em contato comigo.
15. Ficaria ansioso porque a conexão constante com minha família e meus amigos seria 
rompida.
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16. Eu ficaria nervoso porque ficaria desconectado de minha identidade on-line.
17. Eu me sentiria incomodado porque não poderia acompanhar as mídias sociais e as 
redes on-line.
18. Eu me sentiria mal porque não poderia checar minhas notificações para ver se há 
atualizações de meus contatos e das redes on-line.
19. Eu ficaria ansioso porque não poderia checar minhas 
mensagens de e-mail.
20. Eu me sentiria estranho porque não saberia o que fazer.

https://www.huffpostbrasil.com/2015/06/05/este-teste-cientifico-lhe-dira-ate-que-ponto-voce-esta-viciado
n_n_7520844.html
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• ATENÇÃO: Usar por muito tempo a tecnologia é
diferente de dependência.

• Dependência = doença, transtorno mental

• Organização Mundial da Saúde: transtorno
acontece quando há descontrole em relação à
utilização da tecnologia e isso começa a
atrapalhar atividades do dia a dia e a vida social
do indivíduo.
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Digital: período iniciado por volta de 1980; abrange
popularização dos computadores, da internet e dos
smartphones, os quais revolucionaram a comunicação
humana.

Computadores: em meados de 1930, o matemático
britânico Alan Turing formulou a Máquina de Turing, um
modelo teórico que seria responsável pela criação de
conceitos como o algoritmo e o desenvolvimento dos
computadores modernos. O dispositivo tinha como
objetivo desvendar códigos nazistas.

 Pesquise mais em: 
https://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/03/origem-da-

computacao-maquina-de-turing-e-construida-em-madeira.html

Era Digital e relações humanas
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• Internet: foi criada em 1969, nos Estados Unidos e tinha
como função interligar laboratórios de pesquisa. Tornou
popular nos anos 1990, quando começaram a surgir
diversas empresas provedoras de acesso à internet para
cidadãos.

• Smartphones: surgiram em meados dos anos 1990, mas
nessa época eram inacessíveis para a maioria
população. Apenas no final dos anos 2000, os aparelhos
chegam ao mercado brasileiro com preços mais viáveis.

 Pesquise mais sobre isso em: 
https://tecnologiaculturamix.com/eletronicos/a-historia-da-smartphones

John Holcroft
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• Filme "Ela" (2013): permite uma reflexão sobre a dependência
tecnológica e o isolamento em tempos modernos. Na obra,
solitário escritor Theodore compra um sistema operacional com
inteligência artificial avançada e consciência chamado Samantha
Logo, ele se vê apaixonado pelo software e dependente da relação
que desenvolve com ele.

• Série “Black Mirror”: produção critica as relações humanas
mediadas pela tecnologia e os efeitos negativos que o vício pode
causar aos indivíduos.

 Pesquise mais sobre isso em: https://www.tecmundo.com.br/cultura-geek/126114
episodios-black-mirror-pensar-nossa-realidade.htmPawel Kuczynski
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Na maioria das escolas, embora haja restrições
sobre o uso do celular em sala, não há educação digital,
logo a maioria dos estudantes não entende
verdadeiramente como utilizar a tecnologia de forma
segura e produtiva.

Nesse contexto, a metodologia escolar diverge
visão de Paulo Freire sobre a educação, pois, para o

pensador, o ensino deve ter caráter libertador,
transformador, ou seja, deve despertar a criticidade do
aluno e fazer com que esse amplie a consciência social.
Logo, quando falta educação digital nas escolas, os
estudantes tornam-se menos autônomos em relação a
regular o próprio uso da tecnologia.

Falta de educação digital

 Pesquise mais sobre isso em: http://www2.seduc.mt.gov.br/-/contribuicoes-de-paulo-freire-para-a-educac-1
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• Crianças têm acesso à tecnologia cada vez mais cedo, ainda que
Organização Mundial da Saúde não recomende o contato com
telas para crianças de dois anos.

• Crianças e adolescentes são mais suscetíveis ao vício. Isso
acontece porque o lobo frontal, que é a parte do cérebro
responsável pela regulação dos impulsos, não terminou de
formar ainda.

• Se faltam mais “freios” aos jovens, a família deveria fazer esse
controle, visto que, por uma perspectiva sociológica, a família
instituição de Socialização Primária: responsável por apresentar
criança regras sociais e modelos de comportamento. Porém,
frequentemente, no seio familiar, não apenas faltam diálogos
como também bons exemplos dos responsáveis em relação
adequado uso de aparatos tecnológicos.

Pesquise mais sobre isso em: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,criancas-com-menos-de-1-ano-nao
devem-ter-contato-com-telas-recomenda-oms,70002802445
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Frequentemente o vício em tecnologia está associado à
presença de outros transtornos mentais, como depressão,
ansiedade, problemas de autoestima, etc.

Na perspectiva do sociólogo Zygmunt Bauman, vivemos em
“tempos líquidos”, em que tudo se modifica de forma
instantânea, o que gera insegurança no campo das relações
humanas. Assim, a tecnologia pode se tornar uma espécie de
“refúgio” para algumas pessoas, o que, pode acarretar vício.

A prevenção e os tratamentos voltados à saúde mental no país
ainda são precários. Dessa forma, o número de dependentes
aumenta e os cidadãos doentes não recebem a ajuda de que
precisam.

Dependência associada a problemas interpessoais
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Promoção da educação digital dos alunos, com oficinas e laboratórios focados 
nessa temática;

Famílias podem promover orientação dos jovens com diálogos e exemplos;

Campanhas midiáticas de alerta sobre dependência tecnológica;

Expansão dos programas de tratamento público para 
viciados em tecnologia, pois ainda há escassez de foco 
na saúde mental no Brasil.

Soluções
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Agora, pratique!


